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GIỚI THIỆU   

 

 
Haskell rất thú vị và dưới đây là những điều bạn cần biết 

về Haskell 
Cuốn sách hướng dẫn này chủ yếu dành cho những người đã có kinh nghiệm 

lập trình những ngôn ngữ mệnh lệnh (C, C++, Java, Python …) nhưng trước đây 

chưa dùng ngôn ngữ lập trình hàm (Haskell, ML, OCaml …). Dù vậy tôi vẫn dám 

cá với bạn rằng nếu bạn không chưa có kinh nghiệm lập trình gì đáng kể, một người 

thông minh như bạn vẫn có thể theo kịp nội dung và học được Haskell. 

Trước khi nắm được Haskell tôi đã thất bại chừng 2 lần vì có vẻ như nó quá kì 

quặc đối với mình và tôi không hiểu được. Nhưng rồi một khi đã “vào guồng” và 

vượt qua rào cản ban đầu đó, mọi chuyện đều thuận buồn xuôi gió. Tôi đoán rằng 

điều tôi muốn nói sẽ là: Haskell thật thuyệt và nếu bạn quan tâm đến lập trình thì 

bạn thực sự nên học ngôn ngữ này ngay cả khi ban đầu nó có vẻ kì quặc. Học 

Haskell cũng rất giống với lần đầu học lập trình — thật là vui! Nó bắt bạn phải suy 

nghĩ khác đi, điều mà sẽ dẫn ta đến mục kế tiếp … 

 

Ghi chú Nếu bạn gặp phải vấn đề khi học Haskell thì hastag #haskell trên  freenode là một 

nơi tốt để bạn đặt câu hỏi mỗi khi bị bí trong lập trình. Mọi người ở đó đều tốt 

bụng, kiên nhẫn, và cảm thông đối với những người mới học. 

 

  



 

Vậy Haskell là gì?  
Haskell là một ngôn ngữ lập trình hàm thuần túy. 

Trong các ngôn ngữ lập trình kiểu mệnh lệnh, bạn 

giải quyết vấn đề bằng cách đưa ra cho máy tính 

một loạt những nhiệm vụ để máy tính thực hiện 

chúng. Khi thực hiện, nó có thể thay đổi trạng thái. 

Chẳng hạn, bạn đặt biến a bằng 5 rồi làm công việc 

nào đó, rồi lại gán nó bằng một giá trị khác. Bạn 

có quyền điều khiển các cấu trúc lặp để thực hiện 

một thao tác vài lần. Trong ngôn ngữ lập trình hàm 

thuần túy, bạn không ra lệnh cho máy tính làm như 

vậy, mà là nói cho máy biết cần phải làm điều gì. Giai thừa của một số là tích các 

số nguyên từ 1 lên đến số đó; tổng của một danh sách các số thì bằng số thứ nhất 

cộng với tổng của tất cả các số còn lại, và cứ như vậy. Bạn thể hiện điều này dưới 

dạng các hàm. Bạn cũng không thể gán một biến bằng một giá trị nào đó để rồi sau 

này gán một giá trị khác. Nếu bạn nói rằng a bằng 5, sau này bạn sẽ không thể nói 

nó bằng gì khác hơn vì bạn đã nói nó bằng 5 rồi. Nếu không, chẳng phải bạn đã nói 

dối ư? Vì vậy trong các ngôn ngữ lập trình hàm, một hàm không có hiệu ứng phụ 

nào. Điều duy nhất mà hàm thực hiện là tính một thứ gì dó rồi trả lại giá trị. Thoạt 

đầu, điều này có vẻ hạn chế nhưng thực ra nó có một số hệ quả rất hay: nếu một 

hàm được gọi hai lần với các tham số giống hệt thì nó sẽ đảm bảo trả lại cùng kết 

quả. Điều này được gọi là sự minh bạch trong tham chiếu và không chỉ cho phép 

các trình biên dịch hiểu được động thái của chương trình, mà còn giúp bạn dễ dàng 

suy luận (và thậm chỉ cả chứng minh) ràng một hàm được viết đúng, để từ đó xây 

dựng những hàm phức tạp hơn bằng cách gắn kết những hàm đơn giản lại với nhau. 

 

Haskell có tính lười biếng. Điều này nghĩa là chỉ trừ khi bạn nói cụ thể ra, thì  

Haskell sẽ không thực thi các hàm 

và tính toán, cho đến khi nó thực sự 

bị buộc phải trưng kết quả ra cho 

bạn xem. Đặc tính này kết hợp tốt 

với sự minh bạch về tham chiếu; nó 

giúp cho bạn hình dung chương 

trình như là một loạt những phép 

biến đổi dữ liệu. Nó cho phép tồn 

tại những điều thú vị như cấu trúc 

dữ liệu vô hạn. Giả sử bạn có một 

danh sách cố định gồm các số xs = 

[1,2,3,4,5,6,7,8] và một 

hàm doubleMe có nhiệm vụ nhân 

mỗi phần tử lên 2 lần rồi trả lại một 

danh sách mới. Nếu ta muốn nhân danh sách này lên 8 lần, bằng cách dùng ngôn 

ngữ lập trình mệnh lệnh, và viết doubleMe(doubleMe(doubleMe(xs))), 

thì có thể nó đã duyệt qua danh sách một lần để tạo một bản sao rồi trả lại danh 

sách. Sau đó nó sẽ duyệt qua danh sách 2 lần nữa và trả lại kết quả. Trong một ngôn 

ngữ lập trình lười biếng, việc gọi doubleMe đối với một danh sách mà không yêu 

cầu phải trưng ra kết quả thì chương trình sẽ kiểu như đáp lời bạn “Rồi rồi, tôi sẽ 

làm sau!”. Nhưng một khi bạn muốn xem kết quả, thì doubleMe đầu tiên sẽ nói 



 

cho cái thứ hai biết rằng nó muốn kết quả, ngay bây giờ! Cái thứ hai sẽ nói cho cái 

thứ ba và cái thứ ba miễn cưỡng trả lại số gấp đôi của 1, tức là 2. Cái thứ hai nhận 

lấy giá trị này và đưa số 4 cho cái thứ nhất. Cái thứ nhất nhận lại và báo với bạn 

rằng phần tử đầu tiên cần tính là 8. Như vậy chỉ có một lần duyệt qua danh sách và 

chỉ khi bạn thực sự thấy cần. Bằng cách này khi bạn muốn một điều gì đó từ ngôn 

ngữ lập trình lười biếng, bạn có thể lấy số liệu đầu vào và chuyển đổi theo cách hiệu 

qủa rồi gắn lại thì sẽ được kết quả mong muốn ở đầu ra. 

 

Haskell có kiểu tĩnh. Khi bạn biên dịch chương 

trình vừa viết, thì trình biên  dịch sẽ hiểu được 

đoạn mã nào là một số, đoạn mã nào là một chuỗi 

kí tự, vân vân. Điều này đồng nghĩa với việc rất 

nhiều lỗi tiềm ẩn được phát hiện lúc biên dịch. 

Nếu bạn cố gắng cộng một số và một chuỗi kí tự 

lại với nhau, trình biên dịch sẽ gào lên. Haskell 

sử dụng một hệ thống kiểu rất tốt và có khả 

năng suy luận kiểu. Nghĩa là bạn không cần phải 

gắn cụ thể từng đoạn mã lệnh với một kiểu riêng, 

vì hệ thống kiểu có thể hình dung ra điều này một 

cách rất thông minh. Nếu bạn nói a = 5 + 4, bạn sẽ không cần phải bảo Haskell biết 

rằng a là một con số; nó có thể tự hình dung ra được. Suy luận kiểu cũng giúp cho 

mã lệnh bạn viết được tổng quát hơn. Nếu như một hàm bạn viết ra nhận hai tham 

số và cộng chúng lại với nhau mà không nói rõ kiểu của các tham số này thì hàm sẽ 

tính được với hai tham số bất kì nào có biểu hiện giống kiểu số. 

Haskell tinh tế và gọn. Vì dùng nhiều khái niệm cấp cao, những chương trình 

Haskell thường ngắn hơn các chương trình tương đương viết theo ngôn ngữ mệnh 

lệnh. Và những chương trình ngắn thì dễ bảo trì hơn và ít lỗi hơn so với những 

chương trình dài. 

Haskell được tạo ra bởi những người rất thông minh (có bằng tiến sĩ). Việc thiết lập 

Haskell bắt đầu vào năm 1987 khi một hội đồng những nhà nghiên cứu hợp tác để 

thiết kế nên một ngôn ngữ thật ấn tượng. Năm 2003, bản Haskell Report được xuất 

bản, định hình phiên bản ổn định của ngôn ngữ này 
. 

 
Bạn cần gì để bắt đầu? 

Một trình soạn file chữ và trình biên dịch Haskell. Bạn có thể đã có một trình soạn 

file chữ ưa thích vì vậy ta sẽ không mất thời gian bàn về nó nữa. Để thực hành nội 

dung trong cuốn sách này ta sẽ dùng GHC, trình biên dịch Haskell thông dụng nhất. 

Cách tốt nhất để bắt đầu là tải về Haskell Platform, nói nôm na đây là Haskell với 

các thư viện phụ thêm. 

GHC có thể nhận một đoạn chương trình Haskell (thường có phần mở rộng .hs) để 

biên dịch, tuy vậy nó cũng có một chế độ tương tác vốn cho phép bạn tương tác trực 

tiếp với các đoạn chương trình. Tương tác. Bạn có thể gọi các hàm từ đoạn chương 

trình được tải và kết quả sẽ được hiển thị tức thì. Để phục vụ mục đích học tập thì 

cách này dễ và nhanh hơn nhiều so với phải biên dịch mỗi khi bạn sửa đổi rồi chạy 

lại từ dấu nhắc lệnh. Chế độ văn lệnh được khởi động bằng cách gõ vào ghci từ 

dấu nhắc hệ thống. Nếu bạn đã định nghĩa một số hàm trong một file có tên ví dụ 

như là myfunctions.hs, thì bạn sẽ tải các hàm này bằng cách gõ vào :l 

http://hackage.haskell.org/platform/


 

myfunctions; xong rồi bạn có thể thử nghiệm chúng, miễn 

là myfunctions.hs được đặt ở cùng thư mục nơi mà ghci được khởi động. 

Nếu bạn sửa đổi file chương trình .hs, thì chỉ cần gõ lại :l myfunctions hoặc 

gõ :r; cách làm này tương đương vì nó tải lại (reload) file chương trình hiện thời. 

Quy trình hoạt động quen thuộc với tôi khi thử nghiệm là định nghĩa một hàm nào 

đó trong một file .hs, tải nó rồi thử chạy chán chê, sau đó sửa đổi file .hs file, tải lại 

và cứ như vậy. Đây cũng là cách mà chúng ta sẽ làm 

. 
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động viên. Cũng cảm ơn Keith, Sam và Marilyn đã giúp tôi trở thành một 

nhà văn thực thụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 
XUẤT PHÁT 

 

 
Nếu bạn là một người lười biếng không bao giờ đọc 

phần giới thiệu của những cuốn sách, bạn vẫn nên 

quay lại và đọc phần cuối cùng — phần này giải thích 

cách sử dụng cuốn sách này, cũng như cách tải các 

chức năng với GHC. 
Điều đầu tiên ta sẽ làm là chạy chế độ tương tác của ghc và gọi một số hàm để 

có được cảm nhận chung về haskell. Hãy mở cửa sổ lệnh ra và gõ vào ghci. Bạn 

sẽ được đón chào với dòng chữ kiểu như sau: 
 

GHCi, version 6.12.3: http://www.haskell.org/ghc/ :? for help 

Loading package ghc-prim ... linking ... done. 

Loading package integer-gmp ... linking ... done. 

Loading package base ... linking ... done. 

Loading package ffi-1.0 ... linking ... done. 

 

NOTE Lời nhắc mặc định của GHCi là Prelude>, nhưng chúng tôi sẽ sử dụng ghci> làm lời 

nhắc cho các ví dụ trong cuốn sách này. Để lời nhắc của bạn khớp với sách, hãy nhập 

:set promt "ghci>" vào GHCi. Nếu bạn không muốn làm điều này mỗi khi chạy GHCi, 

hãy tạo một tệp có tên .ghci trong thư mục chính của bạn và đặt nội dung của nó thành  

:set promt "ghci>".

http://www.haskell.org/ghc/
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Xin chúc mừng, bạn đã vào được GHCI! Sau đây là một số phép toán số học đơn 

giản: 
 

ghci> 2 + 15 

17 

ghci> 49 * 100 

4900 

ghci> 1892 - 1472 

420 

ghci> 5 / 2 

2.5 
 

Nếu chúng ta sử dụng nhiều toán tử trong một 

biểu thức, Haskell sẽ thực thi chúng theo thứ tự có tính 

đến thứ tự ưu tiên của các toán tử. 

Ví dụ: * có mức độ ưu tiên cao hơn -, vì vậy 

50 * 100 - 4999 được coi là (50 * 100) - 4999. 

Chúng ta cũng có thể sử dụng dấu ngoặc đơn để chỉ 

định rõ ràng thứ tự của các phép tính: 
 

ghci> (50 * 100) - 4999 

1 

ghci> 50 * 100 - 4999 

1 

ghci> 50 * (100 - 4999) 

-244950 
 

Pretty cool, huh? (Yeah, I know it’s not, yet, but bear with me.) 

Có một lỗi dễ mắc phải ở đây là số âm. Nếu bạn muốn có một số âm, tốt nhất 

là luôn luôn kẹp nó giữa cặp ngoặc đơn. Nếu viết 5 * -3 GHCI sẽ có lỗi bạn 

nhưng viết 5 * (-3) thì mọi thứ sẽ chạy bình thường.  

Phép tính logic (bool) cũng tương đối rõ ràng. Bạn có thể đã biết, && nghĩa là 

phép logic và, || nghĩa là phép logic hoặc. not làm phủ định một giá 

trị True (đúng), hoặc giá trị False (sai): 
 

ghci> True && False 

False 

ghci> True && True 

True 

ghci> False || True 

True 

ghci> not False 

True 

ghci> not (True && True) 

False 
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Chúng ta có thể kiểm tra hai giá trị về sự bằng nhau hoặc không bằng nhau 

bằng các toán tử == và / =, như thế này: 
 

ghci> 5 == 5 

True 

ghci> 1 == 0 

False 

ghci> 5 /= 5 

False 

ghci> 5 /= 4 

True 

ghci> "hello" == "hello" 

True 
 

 

Tuy nhiên, hãy chú ý khi trộn và kết hợp các giá trị! Nếu chúng ta nhập một 

cái gì đó như 5 + "llama", chúng ta sẽ nhận được thông báo lỗi sau: 
 

No instance for (Num [Char]) 

arising from a use of `+' at <interactive>:1:0-9 

Possible fix: add an instance declaration for (Num [Char]) 

In the expression: 5 + "llama" 

In the definition of `it': it = 5 + "llama" 
 

Điều mà GHCi đang nói với chúng ta ở đây là "llama" không phải là 

một số, vì vậy nó không biết cách thêm nó vào 5. Toán tử + cần cả hai đầu 

vào của nó là số. 

Mặt khác, toán tử == hoạt động trên bất kỳ kiểu dữ liệu nào có thể được 

so sánh, với một điều bắt buộc: cả hai đều phải cùng kiểu dữ liệu. Ví dụ: 

nếu chúng ta cố gắng nhập True == 5, GHCi sẽ có lỗi. 

 

NOTE 5 + 4.0 là một biểu thức hợp lệ, vì mặc dù 4.0 không phải là số nguyên, nhưng 

5 là một số ẩn và có thể hoạt động giống như một số nguyên hoặc một số dấu 

phẩy động. Trong trường hợp này, 5 điều chỉnh để phù hợp với loại giá trị 

dấu phẩy động 4.0. 

Chúng ta sẽ nói thêm về điều này trong phần kiểu dữ liệu. 

 
Calling Functions 

Bạn có thể chưa biết điều này, nhưng từ đầu 

đến giờ chúng ta luôn luôn dùng các hàm. Chẳng 

hạn, * là một hàm nhận vào hai số rồi nhân 

chúng với nhau. Như bạn đã thây, chúng ta gọi 

hàm này bằng cách kẹp nó giữa hai số. Đó là kiểu 

hàm trung tố. Đa số các hàm không thực hiện 

phép tính với con số thì là hàm tiền tố. Ta hãy 

xem xét chúng.  Các hàm thường có dạng tiền tố 

vì vậy từ giờ trở đi ta sẽ không nói cụ thể là một 

hàm viết theo kiểu tiền tố, mà giả định sẵn như 
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vậy rồi. Trong đa số các ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh, hàm được gọi bằng cách 

viết tên hàm rồi viết các tham số của nó trong cặp ngoặc tròn, thường được phân 

tách bởi các dấu phẩy. Trong Haskell, hàm được gọi bằng cách viết tên hàm, một 

dấu cách, sau đó là các tham số, được phân biệt bởi các dấu cách. Để bắt đầu, ta 

sẽ thử gọi một trong số các hàm nhàm chán nhất của Haskell, succ: 
 

ghci> succ 8 

9 
 

Hàm succ nhận vào bất cứ thứ gì mà có thứ kế tiếp nó được xác định, rồi trả 

lại thứ đứng kế tiếp này. Như bạn có thể thấy, ta chỉ ngăn cách tên hàm với tham 

số bằng một dấu cách. Việc gọi hàm với vài tham số khác nhau cũng đơn giản.  

Bây giờ, hãy gọi hai hàm tiền tố nhận nhiều tham số, min và max: 
 

ghci> min 9 10 

9 

ghci> min 3.4 3.2 

3.2 

ghci> max 100 101 

101 
 

Mỗi hàm min và max nhận hai tham số có thể được đặt theo một số thứ tự 

(như số!) Và chúng trả về một tham số nhỏ hơn hoặc lớn hơn, tương ứng.  

Ứng dụng chức năng có quyền ưu tiên cao nhất trong tất cả các hoạt động 

trong Haskell. Nói cách khác, hai câu lệnh này tương đương nhau. 
 

ghci> succ 9 + max 5 4 + 1 

16 

ghci> (succ 9) + (max 5 4) + 1 

16 
 

Điều này có nghĩa là nếu chúng ta muốn có được số tiếp theo của 9 * 
10, chúng ta không thể đơn giản viết 

 

ghci> succ 9 * 10 
 

 

Do tính ưu tiên của các phép toán, điều này sẽ được tính là số tiếp theo 

của 9 (là 10) nhân với 10, cho ra 100. Để nhận được kết quả chúng ta muốn, 

thay vào đó chúng ta cần nhập 
 

ghci> succ (9 * 10) 
 

 

Kết quả nhận được sẽ là 91. 

Nếu một hàm nhận hai tham số, ta cũng có thể gọi nó dưới dạng hàm trung tố 

bằng cách kẹp trung tố này giữa hai dấu nháy ngược (`). Chẳng hạn, hàm div nhận 

vào hai số nguyên và thực hiện phép chia nguyên giữa chúng: 
 

ghci> div 92 10 

9 

Nhưng khi ta gọi hàm như vậy, có thể vẫn gây nhầm lẫn rằng đâu là số bị chia 
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và đâu là số chia. Vì vậy ta có thể gọi hàm này dưới dạng trung tố bằng cách viết: 
 

ghci> 92 `div` 10 

9 
 

Nhiều người trước đây học ngôn ngữ mệnh lệnh có xu hướng gắn với kí hiệu trong 

đó cặp ngoặc biểu thị cho áp dụng hàm. Chẳng hạn, trong C, bạn dùng cặp ngoặc 

để gọi những hàm kiểu như foo(), bar(1) hay baz(3, "haha"). Như tôi 

đã nói, dấu cách được dùng cho áp dụng hàm trong Haskell. Vì vậy những hàm đó 

nếu trong Haskell sẽ được viết là foo, bar 1 và baz 3 "haha". Bởi thế, nếu 

bạn thấy một chỗ mã lệnh nào đó như bar (bar 3), thì nó không có nghĩa 

là bar được gọi với các tham số bar và3. Mà điều đó có nghĩa là đầu tiên ta gọi 

hàm bar với tham số 3 để nhận được một số nào đó rồi mới gọi bar một lần nữa 

với số vừa thu được. Nếu viết trong C, đoạn mã lệnh sẽ là bar(bar(3)). 

 

Những hàm thuở vỡ lòng 
 
 

 
 

Các hàm được định nghĩa theo cách tương tự như cách 

nó được gọi. Tên hàm được theo sau bởi những tham 

số được tách rời bởi các dấu cách. Nhưng khi định 

nghĩa hàm, phải có một dấu = và sau đó ta sẽ định 

nghĩa xem hàm thực hiện điều gì. 

Ở mục trước ta đã có một cảm nhận cơ bản về 

việc gọi hàm. Bây giờ, ta hãy thử làm riêng hàm của 

bạn! Hãy mở trình soạn file chữ bạn ưa thích rồi gõ 

vào hàm sau để nhận vào một con số rồi nhân đôi 

nó: 

 

doubleMe x = x + x   
 

Hãy lưu file này lại với tên baby.hs hoặc một tên nào 

đó. Bây giờ di chuyển tới thư mục nơi bạn vừa lưu file rồi 

chạy ghci từ đó. Một khi đã ở trong GHCI, hãy gõ 

vào :l baby. Bây giờ khi đoạn mã của chúng ta được 

tải lên, ta có thể nghịch với các hàm vừa định nghĩa: 

 



6 Chapter 1  

 
 

ghci> :l baby 

[1 of 1] Compiling Main ( baby.hs, interpreted ) 

Ok, modules loaded: Main. 

ghci> doubleMe 9 

18 

ghci> doubleMe 8.3 

16.6 
 

Vì + cũng dùng được với cả những số nguyên lẫn số dấu phẩy động (có 

phần thập phân bất kì), nên hàm vừa viết có thể tính với bất kì số nào. 

Ta hãy tạo một hàm nhận vào hai số, đem nhân từng số với 2 rồi cộng chúng 

lại. Nhớ thêm hàm này vào file baby.hs: 
 

doubleUs x y = x * 2 + y * 2 
 

 

Ghi chú Các chức năng trong Haskell không được xác định theo bất kỳ thứ tự cụ thể nào, vì 

vậy không quan trọng hàm nào xuất hiện trước trong tệp baby.hs. 

Bây giờ lưu file lại, và nhập :l baby trong GHCi để tải hàm mới. 

Kiểm tra hàm bằng cách như bên dưới: 
 

ghci> doubleUs 4 9 

26 

ghci> doubleUs 2.3 34.2 

73.0 

ghci> doubleUs 28 88 + doubleMe 123 

478 
 

Các hàm mà bạn xác định cũng có thể gọi lẫn nhau. Với cách làm đó, 

chúng ta có thể xác định lại các doubleU theo cách sau: 
 

doubleUs x y = doubleMe x + doubleMe y 
 

 

Đây là một ví dụ rất đơn giản về một mẫu phổ biến mà bạn sẽ thấy 

khi sử dụng Haskell: Các hàm cơ bản, rõ ràng là đúng có thể được kết 

hợp để tạo thành các hàm phức tạp hơn. Đây là một cách tuyệt vời để 

tránh lặp lại mã. Ví dụ, nếu một ngày các nhà toán học phát hiện ra rằng 

2 và 3 thực sự giống nhau, và bạn phải thay đổi chương trình của mình? 

Bạn chỉ có thể định nghĩa lại doubleMe là x + x + x, và vì doubleUs 

gọi là doubleMe, nên giờ đây nó cũng sẽ tự động hoạt động chính xác 

trong thế giới mới lạ lùng này, nơi 2 bằng 3. 

Bây giờ, chúng ta hãy viết một hàm nhân một số với 2, nhưng chỉ khi 

số đó nhỏ hơn hoặc bằng 100 (vì các số lớn hơn 100 cũng đủ lớn như vậy!). 
 

doubleSmallNumber x = if x > 100 

then x 

else x*2 
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Ví dụ này giới thiệu câu lệnh if của Haskell. Có thể bạn đã quen thuộc 

với câu lệnh if từ các ngôn ngữ khác, nhưng điều làm nên sự độc đáo của 

Haskell là phần else là bắt buộc. 

Các chương trình trong ngôn ngữ mệnh lệnh về cơ bản là một loạt các 

bước mà máy tính thực hiện khi chương trình được chạy. Khi có một câu 

lệnh if không có câu lệnh else tương ứng và điều kiện không được đáp 

ứng, thì các bước nằm trong câu lệnh if sẽ không được thực hiện. Vì vậy, 

trong các ngôn ngữ mệnh lệnh, một câu lệnh if không thể làm gì cả. 

Mặt khác, một chương trình Haskell là một tập hợp các chức năng. Các 

hàm được sử dụng để biến đổi các giá trị dữ liệu thành các giá trị kết quả và 

mọi hàm phải trả về một số giá trị, giá trị này có thể được sử dụng bởi một 

hàm khác. Vì mọi hàm đều phải trả về một cái gì đó, điều này ngụ ý rằng 

mọi hàm if phải có một hàm else tương ứng. Nếu không, bạn có thể viết 

một hàm có giá trị trả về khi một điều kiện nhất định được đáp ứng và một 

giá trị khác một khi điều kiện đó không được đáp ứng! Tóm lại: if trong 

Haskell là một biểu thức phải trả về một giá trị chứ không phải là một câu 

lệnh. 

Giả sử chúng ta muốn một hàm thêm một vào mọi số sẽ được tạo bởi 

hàm doubleSmallNumber trước đây của chúng ta. Nội dung của hàm mới 

này sẽ trông như thế này: 
 

doubleSmallNumber' x = (if x > 100 then x else x*2) + 1 
 

 

Nếu ta bỏ cặp ngoặc tròn thì ta chỉ cộng 1 vào trong trường hợp nếu x không 

lớn hơn 100. Lưu ý dấu ' ở cuối tên hàm. Dấu nháy này không có bất kì một ý 

nghĩa đặc biệt nào trong cú pháp của Haskell. Nó là kí tự hợp lệ được dùng để đặt 

tên hàm. Chúng tôi thường dùng ' để chỉ hoặc là một hàm viết theo kiểu chặt chẽ 

(tức là không có tính “lười biếng”) hoặc một phiên bản sửa đổi của một hàm hoặc 

biến.  

Vì ' là kí tự hợp lệ trong hàm nên ta có thể tạo một hàm như sau: 
 

conanO'Brien = "It's a-me, Conan O'Brien!" 
 

 

Có hai điều cần lưu ý ở đây. Thứ nhât là trong tên hàm ta không viết hoa tên 

chữ Conan. Đó là vì hàm không thể bắt đầu bằng một chữ in hoa. Sau này ta sẽ 

biết tại sao. Thứ hai là hàm này không nhận bất kì tham số nào. Khi một hàm 

không nhận tham số, ta thường nói nó là một định nghĩa (hay một tên). Vì ta 

không thể thay đổi ý nghĩa của tên (và hàm) một khi ta đã định nghĩa chúng, 

nên conanO'Brien và chuỗi "It's a-me, Conan O'Brien!" có thể 

tráo đổi cho nhau được. 

 
Giới thiệu về danh sách 

Danh sách trong Haskell là cấu trúc dữ liệu 

đồng nhất, có nghĩa là chúng lưu trữ một số phần tử 

cùng loại. Ví dụ, chúng ta có thể có một danh sách 

các số  nguyên hoặc một danh sách các ký tự, 

nhưng chúng ta không thể có một danh sách bao 
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gồm cả số nguyên và ký tự. 

Danh sách được bao quanh bởi dấu ngoặc vuông và các giá trị danh sách được 

phân tách bằng dấu phẩy: 
 

ghci> let lostNumbers = [4,8,15,16,23,42] 

ghci> lostNumbers 

[4,8,15,16,23,42] 

Ghi chú Ta có thể dùng từ khóa let để định nghĩa một tên ngay ở trong GHCI. Viết let 

a = 1 trong GHCI cũng tương đương với việc viết a = 1 trong một đoạn mã 

lệnh rồi tải nó với :l. 

 

Nối danh sách 

Một trong những thao tác phổ biến nhất khi làm việc với danh sách là nối. 

Trong Haskell, điều này được thực hiện bằng cách sử dụng toán tử ++: 
 

ghci> [1,2,3,4] ++ [9,10,11,12] 

[1,2,3,4,9,10,11,12] 

ghci> "hello" ++ " " ++ "world" "hello 

world" 

ghci> ['w','o'] ++ ['o','t'] 

"woot" 
 

 

NOTE Trong Haskell, chuỗi thực sự chỉ là danh sách các ký tự. Ví dụ, chuỗi "hello" thực sự 

giống với danh sách ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']. Do đó, chúng ta có thể sử dụng các hàm danh 

sách trên chuỗi, điều này thực sự tiện dụng. 

Hãy cẩn thận khi bạn liên tiếp dùng toán tử ++ đối với các danh sách dài. 

Khi bạn xếp hai danh sách cạnh nhau (ngay cả khi bạn thêm một danh sách đơn 

phần tử vào một danh sách, chẳng hạn: [1,2,3] ++ [4]), thì ở bên trong, 

Haskell phải dò dọc theo toàn bộ danh sách vế trái của ++. Điều này không đáng 

ngại nếu ta chỉ xử lý những danh sách không quá lớn. Nhưng nếu đặt một thứ vào 

cuối một danh sách gồm 50 triệu phần tử thì sẽ mất một chút thời gian.  

Tuy nhiên, đặt một thứ gì đó vào đầu danh sách bằng toán tử : (còn được 

gọi là toán tử cons) thì sẽ thấy hiệu quả tức thì: 
 

ghci> 'A':" SMALL CAT" 

"A SMALL CAT" 

ghci> 5:[1,2,3,4,5] 

[5,1,2,3,4,5] 
 

Lưu ý cách trong ví dụ đầu tiên, : lấy một ký tự và danh sách các ký tự 

(một chuỗi) làm đối số của nó. Tương tự, trong ví dụ thứ hai, : lấy một số và 

danh sách các số. Đối số đầu tiên cho toán tử : luôn cần phải là một đối số duy 

nhất cùng loại với các giá trị trong danh sách mà nó đang được thêm vào. 

Mặt khác, toán tử ++ luôn nhận hai danh sách làm đối số. Ngay cả khi bạn 

chỉ thêm một phần tử vào cuối danh sách bằng ++, bạn vẫn phải đặt đối số đó 

trong dấu ngoặc vuông, vì vậy Haskell sẽ coi nó như một danh sách: 
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ghci> [1,2,3,4] ++ [5] 

[1,2,3,4,5] 
 

Viết [1,2,3,4] ++ 5 là sai, vì cả hai tham số cho ++ phải là danh sách 

và 5 không phải là danh sách; đó là một con số. 

Điều thú vị là trong Haskell, [1,2,3] chỉ là đường cú pháp cho 1: 2: 

3: []. [] là một danh sách trống. Nếu chúng ta thêm 3 vào trước, nó sẽ 

trở thành [3]. Sau đó, nếu chúng ta thêm 2 vào đó, nó sẽ trở thành [2,3] 

v.v. 
 

Ghi chú [], [[]] và [[], [], []] đều là những thứ khác nhau. Đầu tiên là danh sách trống, 

danh sách thứ hai là danh sách chứa một danh sách trống và danh sách thứ ba là 

danh sách chứa ba danh sách trống. 

 

Truy cập các phần tử danh sách 

Nếu bạn muốn lấy một phần tử của danh sách theo chỉ mục, hãy sử dụng dấu 

!!. Như với hầu hết các ngôn ngữ lập trình, các chỉ số bắt đầu từ 0: 
 

ghci> "Steve Buscemi" !! 6 

'B' 

ghci> [9.4,33.2,96.2,11.2,23.25] !! 1 

33.2 
 

Tuy nhiên, nếu bạn cố gắng lấy phần tử thứ sáu từ danh sách chỉ có bốn 

phần tử, bạn sẽ gặp lỗi, vì vậy hãy cẩn thận! 

 
Danh sách trong danh sách 

Danh sách có thể chứa danh sách dưới dạng phần tử và danh sách có thể chứa 

danh sách chứa danh sách, v.v. 
 

ghci> let b = [[1,2,3,4],[5,3,3,3],[1,2,2,3,4],[1,2,3]] 

ghci> b 

[[1,2,3,4],[5,3,3,3],[1,2,2,3,4],[1,2,3]] 

ghci> b ++ [[1,1,1,1]] 

[[1,2,3,4],[5,3,3,3],[1,2,2,3,4],[1,2,3],[1,1,1,1]] 

ghci> [6,6,6]:b 

[[6,6,6],[1,2,3,4],[5,3,3,3],[1,2,2,3,4],[1,2,3]] 

ghci> b !! 2 

[1,2,2,3,4] 
 

Các danh sách trong một danh sách có thể có độ dài khác nhau, nhưng 

chúng không thể khác loại. Giống như bạn không thể có danh sách có một số 

ký tự và một số số làm phần tử, bạn cũng không thể có danh sách chứa một số 

danh sách ký tự và một số danh sách số. 

 
So sánh danh sách 

Danh sách có thể được so sánh nếu các phần tử mà chúng chứa có thể được 
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so sánh. Khi sử dụng <, <=, > = và > để so sánh hai danh sách, chúng được 

so sánh theo thứ tự vị trí. Điều này có nghĩa là đầu tiên hai phần tử đầu danh 

sách được so sánh và nếu chúng bằng nhau, các phần tử thứ hai sẽ được so sánh. 

Nếu các phần tử thứ hai cũng bằng nhau, các phần tử thứ ba sẽ được so sánh, 

v.v., cho đến khi các phần tử khác nhau được tìm thấy. Thứ tự của hai danh 

sách được xác định bởi thứ tự của cặp phần tử khác nhau đầu tiên. 

Ví dụ: khi chúng ta tính [3,4,2] < [3,4,3], Haskell thấy rằng 3 và 3 

bằng nhau, vì vậy nó so sánh 4 và 4. Hai cái đó cũng bằng nhau, vì vậy nó so 

sánh 2 và 3 . 2 nhỏ hơn 3 nên kết luận rằng danh sách thứ nhất nhỏ hơn danh 

sách thứ hai. Tương tự với <=,> =, và >. 
 

ghci> [3,2,1] > [2,1,0] 

True 

ghci> [3,2,1] > [2,10,100] 

True 

ghci> [3,4,2] < [3,4,3] 

True 

ghci> [3,4,2] > [2,4] 

True 

ghci> [3,4,2] == [3,4,2] 

True 
 

Ngoài ra, danh sách không trống luôn được coi là lớn hơn danh sách 

trống. Điều này làm cho thứ tự của hai danh sách được xác định rõ ràng 

trong mọi trường hợp, kể cả khi một danh sách là phân đoạn ban đầu thích 

hợp của danh sách kia. 

 
Các hàm với danh sách 

Dưới đây là một số hàm danh sách cơ bản hơn, tiếp theo là các ví dụ về 

cách sử dụng của chúng. 

Hàm head nhận một danh sách và trả về phần đầu của nó hoặc phần tử đầu 

tiên: 
 

ghci> head [5,4,3,2,1] 

5 
 

Hàm tail nhận một danh sách và trả về đuôi của nó. Nói cách khác, nó 

cắt bỏ phần đầu của danh sách: 
 

ghci> tail [5,4,3,2,1] 

[4,3,2,1] 
 

Hàm last trả về phần tử cuối cùng của danh sách: 
 

ghci> last [5,4,3,2,1] 

1 
 

Hàm init nhận một danh sách và trả về mọi thứ ngoại trừ phần tử cuối 

cùng của nó: 
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ghci> init [5,4,3,2,1] 

[5,4,3,2] 

Để giúp chúng ta hình dung các hàm này, chúng ta có thể coi một danh 

sách như một con quái vật, như thế này: 
 

 
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cố gắng lấy phần đầu của một danh 

sách trống? 
 

ghci> head [] 

*** Exception: Prelude.head: empty list 
 

Nếu không có quái vật, nó không có đầu. Khi sử dụng head, tail, last 

và init, hãy cẩn thận không sử dụng chúng trong danh sách trống. Không thể 

phát hiện lỗi này tại thời điểm biên dịch, vì vậy, bạn nên đề phòng việc vô tình 

yêu cầu Haskell cung cấp cho bạn các phần tử từ một danh sách trống. 

Hàm length nhận một danh sách và trả về độ dài của nó: 
 

ghci> length [5,4,3,2,1] 

5 
 

Hàm null sẽ kiểm tra xem danh sách có trống không. Nếu đúng, nó trả về 

True, ngược lại, nó trả về False. 
 

ghci> null [1,2,3] 

False 

ghci> null [] 

True 
 

 

Hàm reverse đảo ngược một danh sách: 
 

ghci> reverse [5,4,3,2,1] 

[1,2,3,4,5] 

 

Hàm take lấy một số và một danh sách. Nó trích xuất các phần tử số được 

chỉ định từ đầu danh sách, như thế này: 
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ghci> take 3 [5,4,3,2,1] 

[5,4,3] 

ghci> take 1 [3,9,3] 

[3] 

ghci> take 5 [1,2] 

[1,2] 

ghci> take 0 [6,6,6] 

[] 

Nếu chúng ta cố gắng lấy nhiều phần tử hơn số phần tử có trong danh 

sách, Haskell chỉ trả về toàn bộ danh sách. Nếu chúng ta lấy 0 phần tử, 

chúng ta sẽ nhận được một danh sách trống. 

Hàm drop hoạt động theo cách tương tự, chỉ nó giảm (nhiều nhất) số phần 

tử được chỉ định từ đầu danh sách: 
 

ghci> drop 3 [8,4,2,1,5,6] 

[1,5,6] 

ghci> drop 0 [1,2,3,4] 

[1,2,3,4] 

ghci> drop 100 [1,2,3,4] 

[] 
 

Hàm maximum nhận một danh sách các phần tử có thể được sắp xếp theo 

thứ tự nào đó và trả về phần tử lớn nhất. Hàm minimum cũng tương tự, nhưng 

nó trả về phần tử nhỏ nhất: 
 

ghci> maximum [1,9,2,3,4] 

9 

ghci> minimum [8,4,2,1,5,6] 

1 
 

Hàm sum nhận một danh sách các số và trả về tổng của chúng. Hàm 

product lấy một danh sách các số và trả về tích của chúng: 
 

ghci> sum [5,2,1,6,3,2,5,7] 

31 

ghci> product [6,2,1,2] 

24 

ghci> product [1,2,5,6,7,9,2,0] 

0 
 

Hàm elem nhận một phần tử và một danh sách các phần tử và cho chúng 

ta biết liệu phần tử đó đó có phải là một phần tử của danh sách hay không. Nó 

thường được gọi là hàm infix vì nó dễ đọc hơn theo cách đó. 
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ghci> 4 `elem` [3,4,5,6] 

True 

ghci> 10 `elem` [3,4,5,6] 

False 
 

 

Dãy Texas 
Vậy ta sẽ tính thế nào nếu muốn có 

một danh sách gồm tất cả con số từ 1 

đến 20? Chắc chắn là ta có thể gõ hết 

chúng vào nhưng hiển nhiên đây không 

phải giải pháp của người thông minh 

muốn ngôn ngữ lập trình của mình phải 

thực hiện. Thay vào đó, chúng ta có thể 

dùng dãy. Dãy là một cách tạo danh sách 

chứa loạt các phần tử mà ta đếm được. 

Số có thể đếm được. Một, hai, ba, bốn, 

v.v. Kí tự cũng có thể đếm được. Bảng 

chữ cái chính là một cách đếm kí tự từ 

A đến Z. Tên thì không thể đếm được. 

Cái gì đứng kế tiếp “John”? Tôi không 

biết.  

Để tạo một dãy chứa các số tự nhiên 

từ 1 đến 20, bạn phải viết [1..20]. 

Điều này tương đương với 

viết [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2

0] và không có sự khác biệt nào giữa hai cách này ngoại trừ việc viết cả dãy liệt 

kê đầy đủ là việc làm ngốc nghếch. 

Đây là một vài ví dụ: 
 

ghci> [1..20] 

[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20] 

ghci> ['a'..'z'] 

"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" 

ghci> ['K'..'Z'] 

"KLMNOPQRSTUVWXYZ" 
 

Dãy thật tuyệt vì bạn cũng có thể chỉ định một bước nhảy. Ta sẽ làm gì nếu 

muốn có tất cả những số chẵn giữa 1 và 20? Hoặc cứ cách ba số thì lấy một số trong 

khoảng từ 1 đến 20?: 
 

ghci> [2,4..20] 

[2,4,6,8,10,12,14,16,18,20] 

ghci> [3,6..20] 

[3,6,9,12,15,18] 
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Chỉ cần phân tách hai phần tử đầu tiên bằng một dấu phẩy rồi chỉ định xem giới 

hạn trên bằng bao nhiêu. Tuy rằng cách này khá thông minh, nhưng các dãy có bước 

nhảy không thông minh được như nhiều người mong đợi. Bạn không thể 

viết [1,2,4,8,16..100] rồi trông đợi sẽ thu được tất cả số lũy thừa của 2. 

Trước hết là vì bạn chỉ có thể chỉ định một bước nhảy duy nhất. Thứ hai là vì một số 

dãy không có tính chất số học sẽ rất mơ hồ nếu ta chỉ cung cấp một số ít phần tử đầu 

tiên. 

 

Lưu ý Để tạo danh sách với tất cả các số từ 20 đến 1, bạn không thể chỉ nhập [20..1] mà 

phải nhập [20,19..1]. Khi bạn sử dụng một phạm vi không có bước (như [20..1]), 

Haskell sẽ bắt đầu với một danh sách trống và sau đó tiếp tục tăng phần tử bắt đầu 

lên một cho đến khi nó đạt đến hoặc vượt qua phần tử cuối cùng trong phạm vi. Vì 

20 đã lớn hơn 1 nên kết quả sẽ chỉ là một danh sách trống. 

Bạn cũng có thể sử dụng dãy để tạo danh sách vô hạn bằng cách không chỉ 

định giới hạn trên. Ví dụ: hãy tạo một danh sách chứa 24 bội số đầu tiên của 

13. Đây là một cách để thực hiện điều đó: 
 

ghci> [13,26..24*13] 

[13,26,39,52,65,78,91,104,117,130,143,156,169,182,195,208,221,234,247,260,273,286,299,312] 
 

 

Nhưng thực sự có một cách tốt hơn — sử dụng danh sách vô hạn: 
 

ghci> take 24 [13,26..] 

[13,26,39,52,65,78,91,104,117,130,143,156,169,182,195,208,221,234,247,260,273,286,299,312] 
 

Bởi vì Haskell lười biếng, nó sẽ không tính toán toàn bộ danh sách vô 

hạn một cách trung gian (điều này là tốt vì dù sao thì nó cũng sẽ không bao 

giờ kết thúc). Thay vào đó, nó sẽ chờ xem bạn cần lấy những yếu tố nào từ 

danh sách vô hạn đó. Trong ví dụ trên, nó thấy rằng bạn chỉ muốn 24 phần 

tử đầu tiên và nó sẽ thực hiện yêu cầu của bạn. 

Dưới đây là một số hàm có thể được sử dụng để tạo danh sách dài hoặc 

vô hạn: 

• cycle lấy một danh sách và sao chép vô hạn các phần tử của nó để tạo 

thành một danh sách vô hạn. Nếu bạn cố gắng hiển thị kết quả, nó sẽ tồn tại 

mãi mãi, vì vậy hãy đảm bảo cắt nó ở đâu đó: 
 

ghci> take 10 (cycle [1,2,3]) 

[1,2,3,1,2,3,1,2,3,1] 

ghci> take 12 (cycle "LOL ") 

"LOL LOL LOL " 
 

 

• repeat lấy một phần tử và tạo ra một danh sách vô hạn của chỉ phần tử 

đó. Nó giống như xoay vòng một danh sách chỉ có một phần tử: 
 

ghci> take 10 (repeat 5) 

[5,5,5,5,5,5,5,5,5,5] 
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• replicate là một cách dễ dàng hơn để tạo một danh sách bao gồm một 

giá trị duy nhất. Nó cần độ dài của danh sách và phần tử để sao chép, như 

sau: 
 

ghci> replicate 3 10 

[10,10,10] 

 

Một lưu ý cuối cùng về dãy: hãy cẩn thận khi sử dụng chúng với các 

số dấu phẩy động! Bởi vì các số dấu phẩy động, về bản chất, chỉ có độ 

chính xác hữu hạn, việc sử dụng chúng trong các dãy có thể mang lại một 

số kết quả khá thú vị, như bạn có thể thấy ở đây: 
 

ghci> [0.1, 0.3 .. 1] 

[0.1,0.3,0.5,0.7,0.8999999999999999,1.0999999999999999] 

 

Tôi là một dạng danh sách tập hợp 
 
 

Danh sách tập hợp là một cách để lọc, 

chuyển đổi và kết hợp danh sách. 

Chúng rất giống với khái niệm toán học 

về tập hợp gộp. Sự gộp tập hợp thường được 

sử dụng để xây dựng các tập hợp từ các tập 

hợp khác. Một ví dụ về cách hiểu tập hợp đơn 

giản là.  

Cú pháp chính xác được sử dụng ở đây 

không quan trọng — điều quan trọng là câu 

lệnh này nói, "lấy tất cả các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 10, nhân từng số 

một với 2, và sử dụng những kết quả này để tạo một tập hợp mới. ” 

  

Nếu chúng ta muốn viết điều tương tự trong Haskell, chúng ta có thể làm 

như thế này với các phép toán danh sách: take 10 [2,4 ..]. Tuy nhiên, 

chúng ta cũng có thể làm điều tương tự bằng cách sử dụng tính năng gộp tập 

hợp, như thế này: 
 

ghci> [x*2 | x <- [1..10]] 

[2,4,6,8,10,12,14,16,18,20] 
 

Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn khả năng tập hợp danh sách trong ví dụ này 

để hiểu rõ hơn về cú pháp tập hợp danh sách. 

Trong [x * 2 | x <- [1..10]], chúng ta nói rằng chúng ta rút các phần tử của 

chúng ta từ danh sách [1..10]. [x <- [1..10]] có nghĩa là x nhận giá trị của mỗi 

phần tử được rút ra từ [1..10]. Nói cách khác, chúng ta gắn từng phần tử từ 

[1..10] vào  x. Phần trước dấu (|) là đầu ra của danh sách. Đầu ra là phần mà 

chúng ta chỉ định cách chúng ta muốn các phần tử mà chúng ta đã lấy được 

phản ánh trong danh sách kết quả. Trong ví dụ này, chúng ta nói rằng chúng 
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ta muốn mỗi phần tử được lấy từ danh sách [1..10] được nhân đôi. 

Điều này có vẻ dài hơn và phức tạp hơn so với ví dụ đầu tiên, nhưng nếu 

chúng ta muốn làm điều gì đó phức tạp hơn là chỉ nhân đôi những con số này 

lên thì sao? Đây là nơi mà việc tập hợp sách thực sự có ích. 

Ví dụ: chúng ta hãy thêm một điều kiện vào yêu cầu của chúng ta. Điều 

kiện được thêm ở cuối và được phân biệt với phần còn lại bằng dấu phẩy. Giả 

sử chúng ta chỉ muốn các phần tử, sau khi được nhân đôi, lớn hơn hoặc bằng 

12: 
 

ghci> [x*2 | x <- [1..10], x*2 >= 12] 

[12,14,16,18,20] 
 

Điều gì xảy ra nếu chúng ta muốn tất cả các số từ 50 đến 100 có phần 

dư khi chia cho 7 là 3? Dễ ợt: 
 

ghci> [ x | x <- [50..100], x `mod` 7 == 3] 

[52,59,66,73,80,87,94] 

 

Ghi chú Loại bỏ các phần của danh sách bằng cách sử dụng các điều kiện còn được gọi là lọc. 

Bây giờ cho một ví dụ khác. Giả sử chúng ta muốn một danh sách thay 

thế mọi số lẻ lớn hơn 10 bằng "BANG!" Và mọi số lẻ nhỏ hơn 10 bằng 

"BOOM!". Nếu một số không phải là số lẻ, chúng ta sẽ loại nó ra khỏi danh 

sách của mình. Để thuận tiện, chúng ta sẽ đặt khả năng gộp vào bên trong 

một hàm để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng lại: 
 

boomBangs xs = [ if x < 10 then "BOOM!" else "BANG!" | x <- xs, odd x] 
 

 

Lưu ý   Hãy nhớ rằng, nếu bạn đang cố gắng định nghã hàm này bên trong GHCi, 

bạn phải thêm let trước tên hàm. Tuy nhiên, nếu bạn đang định nghĩa hàm này bên 

trong một tập lệnh và sau đó tải tập lệnh đó vào GHCi, bạn không cần phải lo lắng với 

let. 

Hàm odd trả về giá trị True khi truyền một số lẻ, nếu không thì trả về giá 

trị False. Phần tử chỉ được bao gồm trong danh sách nếu tất cả các điều kiện 

là True. 
 

ghci> boomBangs [7..13] 

["BOOM!","BOOM!","BANG!","BANG!"] 
 

Ta có thể đưa vào nhiều điều kiện khác nhau. Nếu ta muốn tất cả số từ 10 đến 

20 mà không phải là 13, 15, hay 19, ta có thể viết: 
 

ghci> [ x | x <- [10..20], x /= 13, x /= 15, x /= 19] 

[10,11,12,14,16,17,18,20] 

Ta không những có thể có nhiều điều kiện trong dạng gộp danh sách (một phần 

tử phải thỏa mãn tất cả điều kiện mới được đứng trong danh sách kết quả), mà còn 

có thể rút từ nhiều danh sách khác nhau: 
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ghci> [x+y | x <- [1,2,3], y <- [10,100,1000]] 

[11,101,1001,12,102,1002,13,103,1003] 
 

Ở đây, x được rút ra từ [1,2,3] và y được rút ra từ [10,100,1000]. 

Hai danh sách này được kết hợp theo cách sau. Đầu tiên, x trở thành 1 và trong 

khi x là 1, y nhận mọi giá trị từ [10,100,1000]. Bởi vì đầu ra của danh sách 

hiểu là x + y, các giá trị 11, 101 và 1001 được thêm vào đầu danh sách kết 

quả (1 được thêm vào 10, 100 và 1000). Sau đó, x trở thành 2 và điều tương 

tự xảy ra, dẫn đến các phần tử 12, 102 và 1002 được thêm vào danh sách kết 

quả. Tương tự khi x rút ra giá trị 3. 

Theo cách này, mỗi phần tử x từ [1,2,3] được kết hợp với mỗi phần tử 

y từ [10,100,1000]theo tất cả các cách có thể và x + y được sử dụng để 

tạo danh sách kết quả từ các kết hợp đó. 

Dưới đây là một ví dụ khác: nếu chúng ta có hai danh sách, [2,5,10] và 

[8,10,11] và chúng ta muốn nhận tích của tất cả các tổ hợp số có thể có trong 

các danh sách đó, chúng ta có thể sử dụng cách hiểu sau: 
 

ghci> [ x*y | x <- [2,5,10], y <- [8,10,11]] 

[16,20,22,40,50,55,80,100,110] 
 

Như dự đoán, độ dài của danh sách mới là 9. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu 

chúng ta muốn tất cả các tích có thể có hơn 50? Chúng ta chỉ cần thêm một điều 

kiện: 
 

ghci> [ x*y | x <- [2,5,10], y <- [8,10,11], x*y > 50] 

[55,80,100,110] 
 

Thế còn một dạng gộp danh sách trong đó kết hợp một danh sách các tính từ 

và một danh sách các động từ tiếng Anh cho vui?. 
 

ghci> let nouns = ["hobo","frog","pope"] 

ghci> let adjectives = ["lazy","grouchy","scheming"] 

ghci> [adjective ++ " " ++ noun | adjective <- adjectives, noun <- nouns] 

["lazy hobo","lazy frog","lazy pope","grouchy hobo","grouchy frog", 

"grouchy pope","scheming hobo","scheming frog","scheming pope"] 
 

OK! Hãy viết một phiên bản riêng cho hàm length của riêng mình! Ta sẽ gọi 

nó là length'. 
 

length' xs = sum [1 | _ <- xs] 
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_ có nghĩa là đằng nào chúng ta cũng không quan tâm về danh sách cho nên 

thay vì đặt một tên biến mà sẽ không bao giờ dùng đến, ta chỉ viết _. Hàm này 

thay thế mọi phần tử của danh sách với 1 rồi cộng chúng lại. Điều đó có nghĩa 

là kết quả tổng số sẽ là chiều dài của danh sách.  

Lưu ý: vì chuỗi cũng là danh sách nên ta có thể dùng dạng gộp danh sách để 

xử lý và sản sinh ra chuỗi. Sau đây là một hàm nhận vào một chuỗi rồi bỏ đi mọi 

thứ trong chuỗi đó, chỉ trừ các chữ in: 
 

removeNonUppercase st = [ c | c <- st, c `elem` ['A'..'Z']] 
 

 

Hàm ở trên nói rằng các ký tự sẽ được đưa vào danh sách mới chỉ khi nó 

là một phần tử của danh sách ['A' .. 'Z']. Chúng ta có thể tải hàm này trong 

GHCi và kiểm tra nó: 
 

ghci> removeNonUppercase "Hahaha! Ahahaha!" 

"HA" 

ghci> removeNonUppercase "IdontLIKEFROGS" 

"ILIKEFROGS" 
 

 

Bạn cũng có thể tạo toàn bộ danh sách lồng nhau nếu bạn đang làm 

việc trên danh sách có chứa danh sách. Ví dụ: hãy lấy một danh sách chứa 

nhiều danh sách các số và xóa tất cả các số lẻ mà không san phẳng danh 

sách [nghĩa là ta vẫn phải giữ cấu trúc danh sách ban đầu]: 
 

ghci> let xxs = [[1,3,5,2,3,1,2,4,5],[1,2,3,4,5,6,7,8,9],[1,2,4,2,1,6,3,1,3,2,3,6]] 

ghci> [ [ x | x <- xs, even x ] | xs <- xxs] 

[[2,2,4],[2,4,6,8],[2,4,2,6,2,6]] 
 

 

Lưu ý Bạn có thể viết dạng gộp danh sách trên nhiều dòng. Vì vậy, nếu bạn ở ngoài 

GHCI, tốt hơn hết là cắt dòng lệnh chứa dạng gộp danh sách dài thành nhiều 

dòng, đặc biệt là khi chúng được lồng ghép. 
 

Bộ 

Ở mức độ nào đó, bộ cũng giống như danh sách — đó là một cách lưu giữ 

nhiều giá trị riêng rẽ vào một giá trị. Tuy nhiên có 

một vài điểm khác biệt cơ bản. Danh sách số là 

một danh sách chỉ chứa con số. Đó là kiểu của 

danh sách này và nó không ảnh hưởng gì nếu chỉ 

chứa có một số hay là chứa vô hạn các con số. 

Còn bộ được dùng khi bạn đã biết chắc chắn có 

bao nhiêu giá trị cần được kết hợp lại với nhau và 

kiểu của bộ phụ thuộc vào số lượng thành phần 

trong nó và kiểu của từng thành phần.  

Bộ được kí hiệu bằng cặp ngoặc tròn và các 

thành phần được ngăn cách bởi dấu phẩy. Một điểm khác biệt cơ bản khác là bộ 

không nhất thiết phải đồng nhất. Khác với danh sách, bộ có thể là sự kết hợp nhiều 

kiểu dữ liệu khác nhau: 
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ghci> (1, 3) 

(1,3) 

ghci> (3, 'a', "hello") 

(3,'a',"hello") 

ghci> (50, 50.4, "hello", 'b') 

(50,50.4,"hello",'b') 

 

Sử dụng bộ 
Hãy hình dung cách ta biểu thị một véc-tơ hai chiều trong Haskell. Một cách 

làm là dùng danh sách. Có vẻ như cách này được. Vậy sẽ ra sao nếu ta muốn đưa 

nhiều véc-tơ vào trong một danh sách để biểu diễn các điểm trong một hình phẳng 

(hai chiều)? Ta có thể viết như [[1,2],[8,11],[4,5]]. Vấn đề với cách 

này là ta cũng viết được, chẳng hạn [[1,2],[8,11,5],[4,5]]; điều này 

Haskell không cấm vì nó vẫn là danh sách số nhưng đã mất ý nghĩa toán học.  

Còn một bộ với kích thước bằng 2 (mà ta cũng gọi là một cặp) thì có kiểu 

riêng của nó; nghĩa là một danh sách không thể chứa một vài cặp trong đó rồi lại 

cũng chứa một bộ ba số. Vì vậy ta hãy dùng bộ. Thay vì bao quanh véc-tơ bởi 

cặp ngoặc vuông, ta dùng cặp ngoặc tròn: [(1,2),(8,11),(4,5)]. Vậy sẽ 

ra sao nếu ta thử lập một hình kiểu như [(1,2),(8,11,5),(4,5)]? Ồ, ta 

sẽ gặp lỗi này: 
 

ghci> [(1,2),(8,11,5),(4,5)] 

Couldn't match expected type `(t, t1)' 

against inferred type ̀ (t2, t3, t4)' In 

the expression: (8, 11, 5) 

In the expression: [(1, 2), (8, 11, 5), (4, 5)] 

In the definition of `it': it = [(1, 2), (8, 11, 5), (4, 5)] 
 

Nó báo cho ta biết rằng ta đã dùng một cặp và một bộ ba trong cùng danh sách, 

điều này không cho phép xảy ra. Bạn cũng không thể tạo danh sách 

kiểu [(1,2),("One",2)] vì phàn tử đầu trong danh sách là một cặp số còn 

phần tử thứ hai là một cặp gồm một chuỗi và một số.  

Bộ cũng có thể được dùng để biểu diễn nhiều loại dữ liệu khác nhau. Chẳng 

hạn, nếu ta muốn biểu diễn tên và tuổi của một người, trong Haskell ta có thể dùng 

bộ ba: ("Christopher", "Walken", 55). Như ở ví dụ này, ta thấy được 

bộ có thể còn chứa danh sách. Dùng bộ khi bạn đã biết trước có bao nhiêu phần tử 

mà một đối tượng dữ liệu cần chứa. So với danh sách thì bộ cứng nhắc hơn vì mỗi 

kích thước của bộ là kiểu riêng của nó, vì vậy bạn không thể viết một hàm tổng 

quát để bổ sung một phần tử vào một bộ — bạn phải viết một hàm để bổ sung vào 

một cặp, một hàm khác để bổ sung vào một bộ ba, một hàm khác nữa để bổ sung 

vào bộ tứ, v.v.  

Trong khi có danh sách chứa một phần tử, lại không có bộ nào như vậy. Thực 

ra khái niệm đó vô nghĩa. Bộ một phần tử chính là giá trị phần tử đó và như vậy 

đối với ta sẽ không có ích gì.  

Cũng như danh sách, hai bộ có thể so sánh với nhau được nếu các phần tử của 

chúng có thể so sánh được. Bạn chỉ không thể so sánh được hai bộ khác kích thước, 

nhưng hai danh sách khác kích thước lại so sánh được.. 
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Sử dụng cặp 

Lưu trữ dữ liệu theo cặp rất phổ biến trong Haskell và có một số chức năng 

hữu ích để làm việc với chúng. Đây là hai hàm hoạt động trên các cặp: 

• fst nhận vào một cặp và trả về phần tử thứ nhất của nó: 
 

ghci> fst (8, 11) 

8 

ghci> fst ("Wow", False) 

"Wow" 
 

 

• snd nhận vào một cặp và trả về phần tử thứ nhất của nó. Ngạc nhiên chưa: 
 

ghci> snd (8, 11) 

11 

ghci> snd ("Wow", False) 

False 
 

 

Lưu ý Các hàm này chỉ có tác dụng đối với cặp. Ta không dùng được chúng với các bộ 

ba, bộ tứ, bộ năm, v.v. Sau này ta sẽ đề cập đến cách khác để lấy thông tin từ bộ. 

Một hàm rất tiện để tạo ra một danh sách các cặp: zip. Nó nhận vào hai danh 

sách rồi nhập chúng lại [thử liên tưởng đến hình ảnh phéc-mơ-tuya, cũng vì vậy mà 

tên hàm này là zip] bằng cách ghép các phần tử có cùng só thứ tự trong hai dành 

sách thành các đôi. Đây là một hàm thực sự đơn giản nhưng có vô vàn ứng dụng. 

Nó đặc biệt có ích khi bạn muốn kết hợp hai danh sách theo cách nào đó, hoặc đồng 

thời duyệt theo hai danh sách. Sau đây là ví dụ sử dụng: 
 

ghci> zip [1,2,3,4,5] [5,5,5,5,5] 

[(1,5),(2,5),(3,5),(4,5),(5,5)] 

ghci> zip [1..5] ["one", "two", "three", "four", "five"] 

[(1,"one"),(2,"two"),(3,"three"),(4,"four"),(5,"five")] 
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Hàm này cặp đôi các phần tử lại và tạo ra một danh sách mới. Phần tử thứ 

nhất đi với phần tử thứ nhất, phần tử thứ hai đi với phần tử thứ hai, v.v. Lưu ý rằng 

vì cặp đôi có thể có kiểu khác nhau, nên zip có thể nhận vào hai danh sách có 

kiểu khác nhau rồi cặp lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiều dài của các danh sách này 

không bằng nhau? 
 

ghci> zip [5,3,2,6,2,7,2,5,4,6,6] ["im","a","turtle"] 

[(5,"im"),(3,"a"),(2,"turtle")] 
 

Danh sách dài hơn sẽ được cắt bớt đi để dài bằng danh sách ngắn. Vì Haskell 

lười biếng, nên ta có thể cặp danh sách hữu hạn với danh sách vô hạn: 
 

ghci> zip [1..] ["apple", "orange", "cherry", "mango"] 

[(1,"apple"),(2,"orange"),(3,"cherry"),(4,"mango")] 

 

Tìm tam giác vuông 

Hãy tóm tắt mọi thứ bằng một vấn đề kết hợp các bộ giá trị và danh sách 

gộp. Chúng ta sẽ sử dụng Haskell để tìm một tam giác vuông phù hợp 

với tất cả các điều kiện này: 

• Độ dài của ba cạnh đều là số nguyên. 

• Độ dài của mỗi cạnh nhỏ hơn hoặc bằng 10. 

• Chu vi hình tam giác (tổng độ dài các cạnh) bằng 24. 

Một tam giác là một tam giác vuông nếu 

một trong các góc của nó là một góc vuông 

(một góc 90 độ). Hình tam giác vuông có đặc 

tính là nếu bạn bình phương độ dài các cạnh 

tạo thành góc vuông rồi cộng chúng lại thì tổng 

đó bằng bình phương độ dài cạnh đối diện với 

góc vuông. Trong hình, các cạnh nằm cạnh góc 

vuông được đánh dấu là a và b, và cạnh đối 

diện với góc vuông là c. Chúng ta gọi cạnh đó 

là cạnh huyền. 

Bước đầu tiên, hãy tạo tất cả các bộ ba có 

thể có với các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 10: 
 

ghci> let triples = [ (a,b,c) | c <- [1..10], a <- [1..10], b <- [1..10] ] 
 

 

Chúng ta đang rút ra từ ba danh sách ở phía bên phải của phần danh sách 

gộp và biểu thức đầu ra ở bên trái kết hợp chúng thành một danh sách bộ 

ba. Nếu bạn đánh giá bộ ba trong GHCi, bạn sẽ nhận được một danh sách 

dài 1.000 phần tử, vì vậy chúng ta sẽ không hiển thị nó ở đây. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ lọc ra các bộ ba không đại diện cho tam giác vuông 

bằng cách thêm một điều kiện để kiểm tra xem định lý Pitago (a^2 + 

b^2 == c^2) có đúng hay không. Chúng ta cũng sẽ sửa đổi hàm để đảm 

bảo rằng cạnh a không lớn hơn cạnh huyền c và cạnh b không lớn hơn 
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cạnh a: 
 

ghci> let rightTriangles = [ (a,b,c) | c <- [1..10], a <- [1..c], b <- [1..a], 

a^2 + b^2 == c^2] 
 

Lưu ý cách chúng ta đã thay đổi các dãy trong danh sách mà chúng ta lấy 

các giá trị từ đó. 

Điều này đảm bảo rằng chúng ta không kiểm tra các bộ ba không cần thiết, 

chẳng hạn như các bộ mà cạnh b lớn hơn cạnh huyền (trong tam giác vuông, 

cạnh huyền luôn là cạnh dài nhất). Chúng ta cũng giả định rằng cạnh b không 

bao giờ lớn hơn cạnh a. Điều này không gây hại gì, bởi vì cứ ba (a, b, c) 

với a^2 + b^2 == c^2 và b> a không được xét đến, bộ ba (b, a, c) 

được bao gồm — và là tam giác đồng dạng, chỉ với các chân đảo ngược. 

(Thông thường, danh sách kết quả của chúng ta sẽ chứa các cặp tam giác về 

cơ bản giống nhau.) 
 

NOTE Trong GHCi, bạn không thể chia nhỏ các định nghĩa và biểu thức thành nhiều dòng. 

Tuy nhiên, trong cuốn sách này, đôi khi chúng ta cần chia nhỏ một dòng để toàn bộ mã 

có thể phù hợp trên trang. (Nếu không, cuốn sách sẽ phải thực sự rộng và không vừa 

với bất kỳ giá sách bình thường nào — và khi đó bạn sẽ phải mua những giá sách lớn 

hơn!) 

Phù, gần xong rồi! Bây giờ, chúng ta chỉ cần sửa đổi hàm để chỉ xuất ra 

các hình tam giác có chu vi bằng 24: 
 

ghci> let rightTriangles' = [ (a,b,c) | c <- [1..10], a <- [1..c], b <- [1..a], 

a^2 + b^2 == c^2, a+b+c == 24] 

ghci> rightTriangles' 

[(6,8,10)] 
 

Và đó là câu trả lời của chúng ta! Đây là một mô hình phổ biến trong 

lập trình chức năng: bạn bắt đầu với một tập hợp các giải pháp nhất định 

và áp dụng thành công các phép biến đổi và bộ lọc cho chúng cho đến 

khi bạn thu hẹp khả năng thành một giải pháp (hoặc một số giải pháp). 

Nói chung là cứ thêm dần các điều kiện vào chương trình rồi cuối cùng 

cũng xong. Còn nếu không xong thì đi lên mạng hỏi bạn nhá!!! 
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2 
KIỂU DỮ  LIỆU  

 
 
 
 

 Một trong những điểm mạnh 

nhất của Haskell là hệ thống 

kiểu dữ liệu 
Trước đây ta đã đề cập rằng Haskell có một hệ 

thống kiểu tĩnh. Kiểu của mỗi biểu thức đều được 

biết ngay từ lúc biên dịch, vì vậy khiến cho mã 

lệnh được an toàn hơn. Nếu bạn viết một chương 

trình trong đó thử tính chia một kiểu boole cho một 

số nào đó, thì chương trình thậm chí sẽ không biên dịch được. Điều này có lợi vì ta nên 

bắt những lỗi như vậy lúc biên dịch thì hơn là để chương trình bị đổ vỡ. Mọi thứ trong 

Haskell đều có kiểu, vì vậy trình biên dịch có thể suy luận được rất nhiều từ chương trình 

bạn viết trước khi biên dịch nó. 

Khác với Java hay Pascal, Haskell có suy luận kiểu. Nếu ta viết một con số, ta không 

cần phải bảo Haskell đó là một số. Nó sẽ tự suy luận được, vì thế ta không phải viết rõ ra 

kiểu các hàm và biểu thức để đảm bảo mọi thứ hoạt động được. Chúng tôi đã trình bày 

một số điều cơ bản về Haskell chỉ với một cái nhìn thoáng qua về kiểu. Tuy vậy, việc 

hiểu được hệ thống kiểu là phần rất quan trọng trong quá trình học Haskell. 

Một kiểu cũng như một nhãn “dán” cho tất cả các biểu thức. Nó cho chúng ta biết 

kiểu của biểu thức đó là gì. Biểu thức True có kiểu boole, "hello" là một chuỗi, v.v. 
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Bây giờ ta hãy dùng GHCI để kiểm tra kiểu của một số biểu thức. Ta sẽ làm điều 

đó bằng cách dùng lệnh :t tiếp theo là bất kì một biểu thức hợp lệ nào, để cho ta 

biết kiểu của nó. Hãy thử xem sao: 
 

ghci> :t 'a' 

'a' :: Char 

ghci> :t True 

True :: Bool 

ghci> :t "HELLO!" 

"HELLO!" :: [Char] 

ghci> :t (True, 'a') 

(True, 'a') :: (Bool, Char) 

ghci> :t 4 == 5 

4 == 5 :: Bool 
 

 
Ở đây ta thấy rằng viết :t trước một biểu 

thức sẽ in ra biểu thức đó, tiếp theo là dấu :: rồi 

đến kiểu của nó. :: được đọc là “có kiểu”. 

Những kiểu tường minh luôn được viêt với tên có 

chữ cái đầu in hoa. 'a', như ta đoán được, có 

kiểu Char. Không khó gì để nhận ra nó là chữ 

viết tắt cho character (kí tự). True thuộc về 

kiểu Bool. Như thế cũng có nghĩa. Nhưng còn 

cái gì đây?. Kiểm tra kiểu của "HELLO!", ta 

nhận được [Char]. Cặp ngoặc vuông biểu thị 

cho một danh sách. Như vậy ta đọc nó là một danh sách các kí tự.  

Khác với danh sách, các bộ dài ngắn khác nhau thì có kiểu riêng. Vì vậy, biểu 

thức (True, 'a') có kiểu (Bool, Char), trong khi một biểu thức 

như ('a','b','c') sẽ có kiểu (Char, Char, Char). 4 == 5 luôn trả 

lại False, vì vậy kiểu của nó là Bool. Các hàm cũng có kiểu. Khi viết ra các hàm, 

ta có thể lựa chọn có hoặc không khai báo cụ thể kiểu của hàm đó. Việc khai báo 

thường là quy tắc tốt trừ trường hợp bạn viết hàm rất ngắn. Từ nay trở đi, tất cả những 

hàm ta viết sẽ có khai báo kiểu. Bạn còn nhớ rằng dạng gộp danh sách trước đây ta 

viết để lọc một chuỗi, chỉ giữ lại những chữ cái in hoa chứ? Cùng với khai báo kiểu, 

nó sẽ trông như sau: 
 

removeNonUppercase :: [Char] -> [Char] 

removeNonUppercase st = [ c | c <- st, c `elem` ['A'..'Z']] 
 

removeNonUppercase có kiểu [Char] -> [Char], nghĩa là nó ánh 

xạ từ một chuỗi đến một chuỗi. Đó là vì nó nhận vào một chuỗi và một tham số 

rồi trả lại kết quả là một chuỗi khác. Kiểu [Char] thì tương đồng 

với String vì vậy sẽ rõ hơn nếu ta viết removeNonUppercase :: 

String -> String. Ta không cần phải khai báo kiểu cho hàm này vì trình 

biên dịch có thể tự suy luận rằng nó là một hàm từ chuỗi đến chuỗi, tuy nhiên dù 

sao ta vẫn làm công việc này. Nhưng bằng cách nào ta có thể viết kiểu của một 

hàm nhận vào nhiều tham số? Sau đây là một hàm đơn giản nhận vào 3 số nguyên 

rồi cộng chúng lại: 
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addThree :: Int -> Int -> Int -> Int 

addThree x y z = x + y + z 
 

Các tham số được ngăn cách bởi dấu -> và không có sự phân biệt nào riêng giữa 

tham số và kiểu được trả lại. Ở đây, kiểu được trả lại là thứ cuối cùng trong lời khai 

báo còn các tham số là ba thứ đầu. Sau này ta sẽ thấy được tại sao tất cả chúng đều 

được phân tách bởi -> thay vì có một sự phân biệt rõ ràng hơn giữa kiểu trả về và các 

tham số, chẳng hạn Int, Int, Int -> Int hay một cách nào khác. 

Nếu bạn muốn khai báo kiểu cho hàm vừa viết nhưng không chắc chắn khai báo 

thế nào, bạn luôn có thể chỉ viết hàm mà bỏ qua khai báo, sau đó kiểm tra nó với :t. 

Hàm cũng là biểu thức, vì vậy :t làm việc được với chúng mà không có vấn đề gì xảy 

ra. 

. 

 
Các kiểu dữ liệu Haskell thông dụng 

Chúng ta hãy xem xét một số kiểu dữ liệu Haskell phổ biến, được sử dụng 

để biểu diễn những thứ cơ bản như số, ký tự và giá trị Boolean. Đây là một 

vài kiểu thông dụng: 

•  Int là viết tắt của integer, số nguyên. 7 có thể là một Int nhưng 7.2 thì 

không. Int bị chặn, có nghĩa là nó có một giá trị nhỏ nhất và một giá trị lớn nhất. 

Thường thì ở các máy tính 32 bit, số lớn nhất mà Int có thể nhận là 2147483647 

và số nhỏ nhất là -2147483648. 
 

NOTE Chúng ta đang sử dụng trình biên dịch GHC, trong đó phạm vi Int được xác định 

bởi kích thước của một từ máy trên máy tính của bạn. Vì vậy, nếu bạn có CPU 64 bit, 

có khả năng Int thấp nhất trên hệ thống của bạn là —263, và cao nhất là 263. 

• Integer à … cũng là số nguyên. Sự khác biệt chủ yếu giữa nó và Int là ở chỗ 

Integer không bị chặn nên nó có thể dùng để biểu diễn số thật lớn. Ý tôi là rất lớn. 

Dù vậy thì dùng Int có thể hiệu quả [tiết kiệm tài nguyên máy tính] hơn. Ví dụ, 

hãy thử lưu hàm sau vào một tệp: 
 

factorial :: Integer -> Integer 

factorial n = product [1..n] 
 

Sau đó tải nó vào GHCi với :l và kiểm tra nó: 
 

ghci> factorial 50 

30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000 

 

• Float là một số thực dấu phẩy động với độ chính xác cao hơn. Thêm hàm 

sau vào tệp bạn đang làm việc: 
 

circumference :: Float -> Float 

circumference r = 2 * pi * r 
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Sau đó tải nó và kiểm tra: 
 

ghci> circumference 4.0 

25.132742 

 

• Double là một số thực dấu phẩy động với độ chính xác gấp đôi. Các kiểu 

số chính xác gấp đôi sử dụng gấp đôi số bit để biểu diễn số. Các bit bổ 

sung làm tăng độ chính xác của chúng với cái giá phải trả là có nhiều ghi 

nhớ hơn. Đây là một chức năng khác để thêm vào tệp của bạn: 
 

circumference' :: Double -> Double 

circumference' r = 2 * pi * r 
 

Bây giờ tải và kiểm tra nó. Đặc biệt chú ý đến sự khác biệt 

về độ chính xác giữa circumference và circumference'. 
 

ghci> circumference' 4.0 

25.132741228718345 

 

• Bool là kiểu boole. Nó chỉ có hai giá trị: True và False. 

• Char biểu diễn một kí tự. Nó được kí hiệu bởi cặp dấu nháy đơn. Một danh 

sách các kí tự hợp thành một chuỗi. 

• Bộ cũng là kiểu nhưng nó lại tùy thuộc và độ dài cũng như từng kiểu của thành 

phần, cho nên về lý thuyết sẽ có vô số kiểu bộ khác nhau, và ta không thể đề cập 

đến trong quyển hướng dẫn này. Lưu ý rằng một bộ rỗng () cũng là một kiểu 

nhưng chỉ có một giá trị duy nhất: () 

 
Kiểu của biến 

Nó có ý nghĩa đối với một số hàm có thể hoạt động trên nhiều kiểu 

dữ liệu khác nhau. Ví dụ, hàm head nhận một danh sách và trả về phần 

tử đầu tiên của danh sách đó. Không thực sự quan trọng nếu danh sách 

chứa số, ký tự hoặc thậm chí nhiều danh sách hơn! Hàm sẽ có thể hoạt 

động với danh sách chứa bất kỳ thứ gì. 

Bạn nghĩ kiểu của hàm head là gì? Hãy kiểm tra với hàm: t: 
 

ghci> :t head 

head :: [a] -> a 
 

Hmmm! Cái a này là gì đây? Có phải nó là một kiểu 

không? Hãy nhớ rằng trước đây chúng tôi chỉ nói rằng 

tên kiểu được viết in hoa chữ cái đầu, vì vậy nó không 

hẳn là một kiểu. Không bắt đầu bằng chữ cái in hoa, thực 

ra nó là một kiểu biến. Điều này có nghĩa là a có thể là 

kiểu bất kì. Nó cũng giống như những generic (“đại diện 

chung”) trong các ngôn ngữ lập trình khác; chỉ trong 

Haskell nó mạnh hơn rất nhiều vì cho phép ta dễ dàng viết những hàm rất tổng quát 

nếu không động đến những hành vi đặc biệt của các kiểu có trong hàm.  

Những hàm có chứa biến kiểu được gọi là hàm đa hình. Lời khai báo kiểu 
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của head nói rằng nó nhận vào một danh sách có kiểu bất kì rồi trả lại một phần tử 

có kiểu đó. 
 

Ghi chú Mặc dù biến kiểu có thể được đặt tên dài hơn một kí tự, nhưng ta thường đặt 

tên cho chúng là a, b, c, d …. 

Bạn còn nhớ fst? Nó trả lại thành phần đầu tiên của một cặp. Ta hãy cùng kiểm 

tra kiểu này: 
 

ghci> :t fst 

fst :: (a, b) -> a 
 

Có thể thấy rằng fst nhận vào một bộ bao gồm hai kiểu rồi trả lại một 

phần tử có cùng kiểu với thành phần thứ nhất trong cặp. Đó là lý do tại sao ta 

có thể dùng fst cho một cặp chứa hai kiểu bất kì. Lưu ý răng dù a và b là hai 

biến kiểu khác nhau, nhưng như vậy không nhất thiết là chúng phải khác kiểu 

nhau. Chỉ có thể khẳng định rẳng thành phần thứ nhất và giá trị trả lại có cùng 

kiểu với nhau. 

 
Lớp chứa kiểu 101 

Lớp chứa kiểu là một dạng giao 

diện để định nghĩa một hành vi nào đó. 

Nếu một kiểu thuộc về một lớp kiểu 

nhất định, điều đó có nghĩa là nó trợ 

giúp và thực hiện hành vi của mình theo 

sự chỉ định của lớp kiểu. Nhiều người từ 

trường phái hướng đối tượng (OOP) bị 

các lớp chứa kiểu gây nhầm lẫn vì cứ 

nghĩ rằng chúng giống như các lớp 

trong ngôn ngữ hướng đối tượng. 

Không phải như vậy. Bạn nên hình dung 

chúng như kiểu giao diện Java (interface), chỉ có điều là tốt hơn. 

Kiểu (type signature) của toán tử == là gì? 

 

ghci> :t (==) 

(==) :: (Eq a) => a -> a -> Bool 
 

Lưu ý rằng toán tử bình đẳng (==) thực sự là một hàm. +, *, -, 

/ và hầu hết các toán tử khác cũng vậy. Nếu một hàm chỉ bao gồm các 

ký tự đặc biệt, thì nó được coi là một hàm infix theo mặc định. Nếu 

chúng ta muốn kiểm tra kiểu của nó, chuyển nó cho một hàm khác hoặc 

gọi nó như một hàm tiền tố, chúng ta cần đặt nó trong dấu ngoặc đơn, 

như trong ví dụ trước. 

Ví dụ này cho thấy một cái gì đó mới: biểu tượng =>. Mọi thứ trước 

ký hiệu này được gọi là ràng buộc lớp. Chúng ta có thể đọc khai báo 

kiểu này như sau: Hàm bình đẳng nhận bất kỳ hai giá trị nào cùng kiểu 

và trả về giá trị Bool. Kiểu của hai giá trị đó phải là một thể hiện của 
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lớp Eq. 

Lớp kiểu Eq cung cấp một giao diện để kiểm tra tính bình đẳng. Nếu 

việc so sánh hai mục của một kiểu cụ thể là hợp lý, thì kiểu đó có thể là 

một thể hiện của lớp kiểu Eq. Tất cả các kiểu Haskell tiêu chuẩn (ngoại 

trừ các kiểu đầu vào / đầu ra và các chức năng) là các thể hiện của Eq. 

 

Lưu ý Điều quan trọng cần lưu ý là các lớp kiểu không giống với các lớp trong ngôn 

ngữ lập trình hướng đối tượng. 

Chúng ta hãy xem xét một số lớp kiểu Haskell phổ biến nhất, những lớp 

này cho phép các kiểu của chúng ta dễ dàng được so sánh để có thứ tự và 

bình đẳng, được in dưới dạng chuỗi, v.v.. 

 
Lớp kiểu Eq 

Eq được dùng cho các kiểu mà phép kiểm tra ngang bằng áp dụng được với 

chúng. Các kiểu thuộc lớp này cung cấp hai hàm == và /=. Vì vậy nếu có một ràng 

buộc theo lớp Eq đối với một biến kiểu trong một hàm, thì nó sẽ dùng == hoặc /= ở 

đâu đó trong lời định nghĩa của mình. Tất cả những kiểu chúng ta đã đề cập trước 

đây, trừ các hàm, đều thuộc về Eq, vì vậy chúng có thể được kiểm tra sự ngang bằng: 
 

ghci> 5 == 5 

True 

ghci> 5 

/= 5 

False 

ghci> 'a' == 'a' 

True 

ghci> "Ho Ho" == "Ho Ho" 

True 

ghci> 3.432 == 3.432 

True 

 

Lớp kiểu Ord 

Ord là một lớp kiểu cho các kiểu mà các giá trị của nó có thể được đặt 

theo một số thứ tự. Ví dụ: hãy xem xét kiểu của toán tử lớn hơn (>): 
 

ghci> :t (>) 

(>) :: (Ord a) => a -> a -> Bool 
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Tất cả những kiểu ta đã đề cập đến giờ, trừ các hàm, đều thuộc về Ord. Ord gồm 

tất cả những hàm so sánh tiêu chuẩn như >, <, >= and <=. Hàm compare nhận vào 

hai đối tượng cùng kiểu thuộc Ord rồi trả lại thứ tự giữa chúng. Ordering là một 

kiểu, nó có thể là GT, LT or EQ, lần lượt nghĩa là greater than (lớn hơn), lesser 

than (nhỏ hơn) và equal (bằng). 

Để thuộc lớp Ord, một kiểu phải có tư các thành viên trong một “câu lạc bộ” độc 

nhất và uy tín, đó là Eq. 
 

ghci> "Abrakadabra" < "Zebra" 

True 

ghci> "Abrakadabra" `compare` 

"Zebra" LT 

ghci> 5 

>= 2 True 

ghci> 5 

`compare` 3 GT 

ghci> 'b' > 

'a' True 
 

 

Lớp kiểu Show 
Các thành viên của Show có thể được biểu diễn dưới dạng chuỗi. Tất cả các 

kiểu mà ta đã đề cập đến, trừ hàm, đều thuộc Show. Hàm hay được dùng nhất 

với lớp Show là show. Hàm này nhận một giá trị là thành viên của Show rồi 

biểu diễn nó cho ta xem dưới dạng chuỗi: 
 

ghci> show 3 

"3" 

ghci> show 5.334 

"5.334" 

ghci> show 

True "True" 
 

 

Lớp kiểu Read 

Read nói nôm na thì nó đối ngược với Show. Hàm read nhận vào một 

chuỗi kí tự rồi trả lại một kiểu là thành viên của Read: 
 

ghci> read "True" || False 

True 

ghci> read "8.2" + 3.8 

12.0 

ghci> read "5" - 2 

3 
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ghci> read "[1,2,3,4]" ++ [3] 

[1,2,3,4,3] 
 

Mọi thứ vẫn ok ha. Tất cả các kiểu được trình bày đều nằm trong lớp này. Nhưng 

điều gì sẽ xảy ra nếu ta chỉ viết read "4"? 
 

ghci> read "4" 

<interactive>:1:0: 

Ambiguous type variable 'a' in the constraint: 

'Read a' arising from a use of 'read' at <interactive>:1:0-7 

Probable fix: add a type signature that fixes these type variable(s) 
 

Điều mà GHCI báo cho ta là nó không biết chúng ta đang muốn trả về thứ gì. 

Lưu ý rằng các lần trước khi dùng read ta đã thực hiện ngay thao tác gì đó đối với 

kết quả. Bằng cách đó thì GHCI sẽ suy được ra là chúng ta muốn kết quả 

của read theo kiểu gì. Nếu ta dùng nó như boole thì GHCI biết rằng nó cần trả lại 

một Bool. Nhưng ở đây, nó biết rằng ta cần một kiểu nào đó thuộc về lớp Read, 

nhưng không biết là cụ thể kiểu nào. Ta hãy xem kiểu của read: 
 

ghci> :t read 

read :: (Read a) => String -> a 

 

Lưu ý String chỉ là một tên khác của [Char]. String và [Char] có thể được sử dụng thay 

thế cho nhau, nhưng chúng ta chủ yếu sẽ làm việc với String từ bây giờ vì nó dễ 

viết hơn và dễ đọc hơn. 

 

Thấy chưa? Nó trả lại một kiểu thuộc về Read nhưng nếu sau này ta không 

thử dùng nó bằng cách này hay cách khác, ta sẽ không thể biết được kiểu nào. Đó 

là lý do tại sao chúng ta cần dùng chú thích kiểu một cách tường minh. Chú thích 

kiểu là cách nói rõ rằng kiểu của một biểu thức cần phải là gì. Ta làm điều này 

bằng cách thêm dấu :: vào cuối biểu thức rồi chỉ định một kiểu. Hãy xem này: 
 

ghci> read "5" :: Int 

5 

ghci> read "5" :: Float 

5.0 

ghci> (read "5" :: Float) * 4 20.0 

ghci> read "[1,2,3,4]" :: [Int] 

[1,2,3,4] 

ghci> read "(3, 'a')" :: (Int, Char) 

(3, 'a') 
 

Đa số các biểu thức đều là kiểu mà trình biên dịch có thể tự suy luận ra kiểu 

của chúng. Nhưng đôi khi, trình biên dịch không thể biết phải trả lại một giá trị 

thuộc kiểu Int hay Float cho một biểu thức kiểu như read "5". Để xem 

kiểu đó là gì, thực chất Haskell phải tính toán read "5".  

Nhưng vì Haskell là ngôn ngữ kiểu tĩnh nên nó phải biết tất cả các kiểu trước 

khi biên dịch mã lệnh (hoặc trước khi định giá, trong trường hợp với GHCI). Vì 



Believe the Type 31  

vậy, ta phải bảo Haskell: “Biểu thức phải có kiểu này, trong trường hợp cậu chưa 

biết!” 

Chúng ta chỉ có thể cung cấp cho Haskell lượng thông tin tối thiểu 

cần thiết để tìm ra loại giá trị được đọc sẽ trả về. Ví dụ: nếu chúng ta đang 

sử dụng read và sau đó nhồi nhét kết quả của nó vào một danh sách, 

Haskell có thể sử dụng danh sách để tìm ra loại chúng ta muốn bằng cách 

xem các phần tử khác của danh sách: 
 

ghci> [read "True", False, True, False] 

[True, False, True, False] 
 

Vì chúng ta đã sử dụng read "True" như một phần tử trong danh sách 

các giá trị Bool, Haskell thấy rằng kiểu read "True" cũng phải là Bool. 

 
Lớp kiểu Enum 

Các thành viên của Enum là những kiểu được đánh thứ tự lần lượt — chúng có 

thể đếm được (enumerate). Ưu điểm chính của lớp Enum là chúng ta có thể dùng 

các kiểu của nó làm dãy danh sách. Chúng cũng định nghĩa sẵn các đối tượng liền 

sau và liền trước, mà ta có thể nhận được lần lượt bằng cách gọi 

hàm succ và pred.  

Các kiểu trong lớp này gồm: 

(), Bool, Char, Ordering, Int, Integer, Float và Double. 
 

ghci> ['a'..'e'] 

"abcde" 

ghci> [LT .. GT] 

[LT,EQ,GT] 

ghci> [3 .. 5] 

[3,4,5] 

ghci> succ 'B' 

'C' 
 

 

Lớp kiểu Bounded 

Lớp kiểu của Bound có giới hạn trên và giới hạn dưới, có thể được kiểm 

tra bằng cách sử dụng các hàm minBound và maxBound: 
 

ghci> minBound :: Int 

-2147483648 

ghci> maxBound :: Char 

'\1114111' 

ghci> maxBound :: Bool 

True 

ghci> minBound :: Bool 

False 
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minBound và maxBound rất đáng quan tâm vì chúng có một kiểu (Bounded 

a) => a. Theo nghĩa nào đó, chúng là hằng số đa hình [theo nghĩa có thể biến hình 

vào kiểu nào cũng được]. 

Tất cả các bộ cũng là thành viên của Bounded nếu như các thành phần trong bộ 

là thành viên thuộc lớp này: 
 

ghci> maxBound :: (Bool, Int, Char) 

(True,2147483647,'\1114111') 

 

Lớp kiểu Num 
Num là một lớp kiểu số. Các thành viên của nó có thuộc tính là khả năng giữ vai 

trò của con số. Ta hãy xét kiểu của một con số: 
 

ghci> :t 20 

20 :: (Num t) => t 
 

Dường như là các số nguyên cũng là hằng số đa hình. Chúng có thể đóng vài 

trò của bất kì kiểu nào thuộc lớp Num (Int, Integer, Float, or Double): 
 

ghci> 20 :: Int 

20 

ghci> 20 :: Integer 

20 

ghci> 20 :: Float 

20.0 

ghci> 20 :: Double 

20.0 
 

 

Ví dụ, chúng ta có thể kiểm tra kiểu của toán tử *: 
 

ghci> :t (*) 

(*) :: (Num a) => a -> a -> a 

 

Nó nhận vào hai số cùng kiểu rồi trả lại một số cũng kiểu đó. Điều này lý giải tại 

sao (5 :: Int) * (6 :: Integer) sẽ gây ra lỗi về kiểu trong khi 5 * (6 

:: Integer) thì lại được và ra kết quả là một Integer vì 5 có thể đóng vai trò 

là một Integer hoặc Int. 

Để gia nhập lớp Num, một kiểu phải là “bạn” sẵn với Show và Eq. 

 
Lớp kiểu Floating 

Lớp kiểu Floating bao gồm các kiểu Float và Double, được sử dụng để 

lưu trữ các số dấu phẩy động. 

Các hàm nhận và trả về giá trị là các thể hiện của lớp kiểu Floating cần kết 

quả của chúng được biểu diễn bằng số dấu phẩy động để thực hiện các phép tính 

có ý nghĩa. Một số ví dụ là sin, cos và sqrt. 

Lớp kiểu Integral 
Integral là một lớp kiểu số khác. Trong khi Num bao gồm tất cả các số, 
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bao gồm các số nguyên số thực, thì lớp Integral chỉ bao gồm các số nguyên. Lớp 

kiểu này bao gồm kiểu Int và Integer. 

Một chức năng đặc biệt hữu ích để xử lý các con số là fromIntegral. Nó 

có khai báo kiểu sau: 
 

fromIntegral :: (Num b, Integral a) => a -> b 
 

 

NOTE Lưu ý rằng fromIntegral có một số ràng buộc về lớp trong chữ ký kiểu của 

nó. Điều đó hoàn toàn hợp lệ — nhiều ràng buộc lớp được phân tách bằng dấu 

phẩy bên trong dấu ngoặc đơn. 

Từ chữ ký kiểu của nó, chúng ta có thể thấy rằng fromIntegral nhận 

một số integral và biến nó thành một số tổng quát hơn. Điều này rất hữu 

ích khi bạn muốn các kiểu integral và dấu phẩy động kết hợp với nhau 

một cách độc đáo. Đối với nội dung, hàm length có khai báo kiểu này: 
 

length :: [a] -> Int 
 

 

Điều này có nghĩa là nếu chúng ta cố gắng lấy độ dài của danh sách và 

thêm nó vào 3.2, chúng ta sẽ gặp lỗi (vì chúng ta đã cố gắng thêm Int vào 

một số dấu phẩy động). Để giải quyết vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng 

fromIntegral, như thế này: 
 

ghci> fromIntegral (length [1,2,3,4]) + 3.2 

7.2 

 

Một vài lưu ý với lớp kiểu 
Bởi vì một lớp kiểu định nghĩa một giao diện trừu tượng, một kiểu có 

thể là một thể hiện của nhiều lớp kiểu và một lớp kiểu có thể có nhiều kiểu 

thể hiện. Ví dụ, kiểu Char là một thể hiện của nhiều lớp kiểu, hai trong số 

đó là Eq và Ord, vì chúng ta có thể kiểm tra xem hai ký tự có bằng nhau 

hay không cũng như so sánh chúng theo thứ tự bảng chữ cái. 

Đôi khi một kiểu trước tiên phải là một thể hiện của một lớp kiểu để 

được phép trở thành một thể hiện của một lớp khác. Ví dụ, để là một thể 

hiện của Ord, trước tiên một kiểu phải là một thể hiện của Eq. Nói cách 

khác, là một thể hiện của Eq là điều kiện tiên quyết để trở thành một thể 

hiện của Ord. Điều này có ý nghĩa nếu bạn nghĩ về nó, bởi vì nếu bạn có 

thể so sánh hai thứ theo thứ tự, bạn cũng có thể biết liệu những thứ đó có 

bằng nhau hay không. 



34 Chapter 3  

 

 

 

3 
CÚ PHÁP DÙNG TRONG HÀM 

 

 
Chương này sẽ đề cập đến một số cấu trúc cú pháp đẹp mắt 

của Haskell, và khớp mẫu sẽ là cách thức đầu tiên được 

xét đến. Khớp mẫu bao gồm việc chỉ định các mẫu mà dựa 

vào đó, số liệu phải tuân theo; tiếp đến là kiểm tra việc 

tuân thủ này rồi gỡ các thành phần của số liệu dựa theo 

mẫu đã cho. 

 
Khớp mẫu 

Khớp mẫu được sử dụng để chỉ định các mẫu mà 

một số dữ liệu phải tuân theo và để giải cấu trúc dữ 

liệu theo các mẫu đó. 

Khi xác định các chức năng trong Haskell, bạn có 

thể tạo các cơ quan chức năng riêng biệt cho các tổ 

chức khác nhau. Điều này dẫn đến mã đơn giản, có 

thể đọc được. Bạn có thể khớp mẫu trên khá nhiều 

kiểu dữ liệu — số, ký tự, danh sách, bộ giá trị, v.v. 

Ví dụ: hãy viết một hàm mô phỏng để kiểm tra xem 

số chúng ta chuyển cho nó có phải là số 7 hay không: 
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lucky :: Int -> String 

lucky 7 = "LUCKY NUMBER SEVEN!" 

lucky x = "Sorry, you're out of luck, pal!" 
 

Khi bạn gọi lucky, các dạng mẫu sẽ được kiểm tra từ trên xuống dưới và khi 

nó phù hợp với một mẫu thì phần thân hàm tương ứng sẽ được dùng. Cách duy nhất 

để một số phù hợp với mẫu thứ nhất trên đây là nó phải bằng 7. Nếu không, nó rơi 

vào mẫu thứ hai, vốn khớp với bất cứ thứ gì và gán giá trị này vào x. Hàm này cũng 

có thể được thực hiện bằng một lệnh if. Nhưng sẽ thế nào nếu ta muốn một hàm 

để đọc ra con số từ 1 đến 5 và nói "Not between 1 and 5" với bất kể số nào 

khác? Nếu không dùng khớp mẫu, ta sẽ phải lập một cây if-then-else lồng nhau 

chằng chịt. Tuy nhiên, nếu có dùng thì: 
 

sayMe :: Int -> String 

sayMe 1 = "One!" 

sayMe 2 = "Two!" 

sayMe 3 = "Three!" 

sayMe 4 = "Four!" 

sayMe 5 = "Five!" 

sayMe x = "Not between 1 and 5" 
 

Lưu ý rằng nếu ta chuyển mẫu cuối cùng (trường hợp bắt-tất cả) lên đầu, thì nó 

sẽ luôn nói rằng "Not between 1 and 5", vì nó sẽ bắt mọi số và không còn 

cơ hội rơi xuống dưới để kiểm tra các mẫu còn lại nữa. 

Bạn còn nhớ hàm giai thừa mà ta đã viết trước đây chứ? Ta đã định nghĩa giai 

thừa của một số n là product[1..n]. Ta cũng định nghĩa một hàm giai 

thừa theo cách đệ quy, cách thường dùng trong toán học. Ta bắt đầu bằng cách nói 

giai thừa của 0 là 1. Sau đó ta nói rằng giai thừa của bất kì số nguyên nào thì bằng 

số nguyên đó nhân với giai thừa của số liền trước. Sau đây là cách viết trong 

Haskell: 
 

factorial :: Int -> Int 

factorial 0 = 1 

factorial n = n * factorial (n - 1) 

Đây là lần đầu tiên chúng ta định nghĩa một hàm một cách đệ quy. Đệ 

quy quan trọng trong Haskell và chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn nó trong Chương 

4. 

Khớp mẫu cũng có thể không thành công. Ví dụ, chúng ta có thể định 

nghĩa một hàm như thế này: 
 

charName :: Char -> String 

charName 'a' = "Albert" 

charName 'b' = "Broseph" 

charName 'c' = "Cecil" 
 

 

Hàm này có vẻ hoạt động tốt lúc đầu. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố gắng gọi 

nó bằng đầu vào mà nó không mong đợi, chúng ta sẽ gặp lỗi: 
 

ghci> charName 'a' 
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"Albert" 

ghci> charName 'b' 

"Broseph" 

ghci> charName 'h' 

"*** Exception: tut.hs:(53,0)-(55,21): Non-exhaustive patterns in function charName 
 

Lỗi này nói rằng chúng ta có "các tập hợp mẫu không đầy đủ", và đúng 

như vậy. Khi tạo các mẫu, chúng ta nên bao gồm tất cả các mẫu ở cuối để 

chương trình của chúng ta không gặp sự cố nếu chúng ta nhận được một số 

thông tin đầu vào không mong muốn. 

 
Khớp mẫu với Bộ 

Khớp mẫu cũng có thể dùng cho các bộ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta muốn tạo một 

hàm nhận vào 2 véc-tơ trong không gian 2 chiều (cho dưới dạng các cặp) rồi cộng 

chúng lại với nhau? Để cộng hai véc-tơ, ta cộng hai thành phần x và rồi hai thành 

phần y một cách riêng biệt. Đây là cách làm nếu ta không biết gì về khớp mẫu: 
 

addVectors :: (Double, Double) -> (Double, Double) -> (Double, Double) 

addVectors a b = (fst a + fst b, snd a + snd b) 
 

Ừ, được rồi, nhưng còn một cách khác hay hơn. Ta hãy sửa lại hàm sao cho 

nó dùng đến khớp mẫu: 
 

addVectors :: (Double, Double) -> (Double, Double) -> (Double, Double) 

addVectors (x1, y1) (x2, y2) = (x1 + x2, y1 + y2) 
 

Đó! Thế này hay hơn nhiều. Lưu ý rằng đây đã là một mẫu bắt-tất cả. Kiểu 

của addVectors (trong cả hai trường hợp) là addVectors :: (Double, 

Double) -> (Double, Double) - > (Double, Double), vì vậy ta 

được đảm bảo sẽ nhận lấy hai cặp làm tham số: 
 

ghci> :t addVectors 

addVectors :: (Double, Double) -> (Double, Double) -> (Double, Double) 

fst và snd tách lấy các thành phần của một cặp. Nhưng còn bộ ba thì sao? 

Ồ, không có hàm nào lập sẵn giúp ta việc đó nhưng ta có thể tự tạo ra: 
 

first :: (a, b, c) -> a 

first (x, _, _) = x 

 
second :: (a, b, c) -> b 

second (_, y, _) = y 

 

third :: (a, b, c) -> c 

third (_, _, z) = z 
 

Dấu _ nghĩa là “cùng thứ đó”, giống như vai trò của nó ở trong dạng gộp danh 

sách. Nghĩa là ta thực sự không quan tâm rằng phần nào, chỉ cần viết một dấu _. 
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Khớp mẫu với Danh sách và Danh sách gộp 

Bạn cũng có thể khớp mẫu trong danh sách và danh sách gộp. Hãy kiểm tra nhé: 
 

ghci> let xs = [(1,3),(4,3),(2,4),(5,3),(5,6),(3,1)] 

ghci> [a+b | (a, b) <- xs] 

[4,7,6,8,11,4] 
 

Nếu một phép khớp bị thất bại, nó sẽ tự nhảy sang phần tử kế tiếp. 

Bản thân danh sách cũng có thể được dùng để khớp mẫu. Bạn có thể khớp với 

một danh sách rỗng [] hay bất kì mẫu nào có liên quan đến : và danh sách rỗng. 

Nhưng vì [1,2,3] chỉ là cách viết tiện lợi cho 1:2:3:[], bạn có thể dùng cách 

viết đầu. Một mẫu kiểu như x:xs sẽ gắn đầu của danh sách cho x và phần còn lại 

của nó với xs, ngay cả khi chỉ có một phần tử vì vậy cuối cùng xs sẽ là danh sách 

rỗng. 
 

Ghi chú  Mẫu x:xs được dùng đến rất nhiều, đặc biệt là với các hàm đệ quy. Nhưng các 

mẫu có chứa : chỉ khớp với các danh sách có độ dài 1 hoặc hơn. 

  Nếu bạn muốn gắn, chẳng hạn, 3 phần tử đầu với các biến và phần còn lại của 

danh sách cho một biến khác, bạn có thể dùng cách viết kiểu như x:y:z:zs. Nó sẽ 

chỉ khớp với danh sách nào có 3 phần tử hoặc nhiều hơn. 

Bây giờ khi đã biết cách khớp mẫu với danh sách, ta hãy tự lập lấy 

hàm head: 
 

head' :: [a] -> a 

head' [] = error "Can't call head on an empty list, dummy!" 

head' (x:_) = x 

KIểm tra xem nó có hoạt động không: 
 

ghci> head' [4,5,6] 

4 

ghci> head' "Hello" 

'H' 
 

 

Tốt rồi! Lưu ý rằng nếu bạn muốn gắn vài biến khác nhau (ngay cả khi một 

trong số chúng chỉ là _ và thực ra không gắn gì), ta phải kẹp chúng vào giữa cặp 

ngoặc tròn. Cũng lưu ý hàm error mà ta đã dùng. Nó nhận vào một chuỗi và phát 

sinh ra lỗi thực thi, dùng chuỗi đó như là lời thông báo cho biết lỗi xảy ra thuộc loại 

gì. Nó khiến cho chương trình bị lỗi, vì vậy dùng nhiều quá sẽ không tốt. Nhưng 

nếu gọi head với danh sách rỗng sẽ không có ý nghĩa gì. 

Ta hãy tạo một hàm nhỏ để báo cho biết một vài phần tử đầu tiên thuộc danh 

sách: 

 

tell :: (Show a) => [a] -> String 

tell [] = "The list is empty" 

tell (x:[]) = "The list has one element: " ++ show x 

tell (x:y:[]) = "The list has two elements: " ++ show x ++ " and " ++ show y 
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tell (x:y:_) = "This list is long. The first two elements are: " ++ show x 

++ " and " ++ show y 
 

Hàm này hoạt động tốt vì nó xử lý được cả danh sách rỗng, danh sách một 

phần tử, danh sách với hai phần tử, và nhiều hơn hai phần tử. Lưu ý 

rằng (x:[]) và (x:y:[]) có thể được viết lại thành [x] và [x,y] (nhờ 

cách viết tiện lợi, ta không cần đến cặp ngoặc tròn). Ta không thể viết 

lại (x:y:_) với cặp ngoặc vuông vì nó cần phải khớp với một danh sách có độ 

dài hai phần tử hoặc hơn. 

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng hàm này: 
 

ghci> tell [1] 

"The list has one element: 1" 

ghci> tell [True,False] 

"The list has two elements: True and False" ghci> 

tell [1,2,3,4] 

"This list is long. The first two elements are: 1 and 2" 

ghci> tell [] 

"The list is empty" 
 

Hàm tell sẽ không có lỗi khi chạy vì nó có thể khớp với danh sách 

trống, danh sách có một phần tử, danh sách có hai phần tử và danh sách có 

nhiều hơn hai phần tử. Nó biết cách xử lý các danh sách có độ dài bất kỳ và 

vì vậy nó sẽ luôn trả về một kết quả. 

Còn nếu thay vào đó chúng ta định nghĩa một hàm chỉ biết cách xử lý danh 

sách có ba phần tử thì sao? Đây là một ví dụ về một hàm như vậy: 
 

badAdd :: (Num a) => [a] -> a 

badAdd (x:y:z:[]) = x + y + z 
 

Đây là những gì sẽ xảy ra khi chúng ta cung cấp cho nó một danh sách 

không phù hợp: 
 

ghci> badAdd [100,20] 

*** Exception: examples.hs:8:0-25: Non-exhaustive patterns in function badAdd 
 

Haiz! Nhìn chán chưa! Nếu điều này xảy ra bên trong một chương 

trình đã biên dịch thay vì trong GHCi, chương trình sẽ bị sập. 

Một điều cuối cùng cần lưu ý về khớp mẫu với danh sách: Bạn không 

thể sử dụng toán tử ++ trong đối sánh mẫu. (Hãy nhớ rằng toán tử ++ kết 

hợp hai danh sách thành một.) Ví dụ: nếu bạn cố gắng so khớp mẫu với 

(xs ++ ys), Haskell sẽ không thể biết những gì sẽ có trong danh sách 

xs và những gì sẽ là trong danh sách ys. Mặc dù có vẻ hợp lý khi so khớp 

nội dung với (xs ++ [x, y, z]) hoặc thậm chí chỉ (xs ++ [x]), vì 

bản chất của danh sách, bạn không thể. 

 
Mẫu as 

Cũng có cái được gọi là mẫu ‘as’. Đó là cách tiện lợi để phá vỡ một đối tượng, 
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dựa theo một mẫu, và gắn nó với các tên trong khi vẫn giữ mối tham chiếu đến tổng 

thể đối tượng ban đầu. Bạn làm điều này bằng cách đặt một tên và dấu @ phía trước 

một mẫu. Chẳng hạn, mẫu xs@(x:y:ys). Mẫu này sẽ khớp đúng 

như x:y:ys nhưng bạn sẽ dễ dàng lấy được cả danh sách ban đầu bằng xs thay 

vì tự gõ lại cả biểu thức x:y:ys trong phần thân hàm. Sau đây là một ví dụ “mì 

ăn liền”: 
 

firstLetter :: String -> String 

firstLetter "" = "Empty string, whoops!" 

firstLetter all@(x:xs) = "The first letter of " ++ all ++ " is " ++ [x] 
 

Thông thường ta dùng mẫu ‘as’ để tránh tự lặp lại khi khớp với một mẫu 

lớn hơn và vẫn phải dùng lại cả đối tượng trong phần thân hàm. 

Sau khi tải hàm, chúng ta có thể kiểm tra nó như sau: 
 

ghci> firstLetter "Dracula" 

"The first letter of Dracula is D" 

 

Guards, Guards! 
Trong khi mẫu là một cách để đảm bảo rằng một giá trị 

phù hợp theo một dạng nào đó rồi tháo rời nó, guard lại là cách 

kiểm tra xem một thuộc tính nào đó của một giá trị (hoặc vài 

giá trị) là đúng hay sai. Nghe có vẻ rất giống lệnh if và có nhiều 

điểm tương đồng với if. Nhưng điều đáng nói là guard dễ đọc 

hơn nhiều khi bạn có vài điều kiện khác nhau, đồng thời nó 

cũng kết hợp rất tốt với mẫu. 

Thay vì giải thích cú pháp của guard, ta hãy bắt tay vào lập 

ngay một hàm dùng cách này. Ta sẽ lập một hàm đơn giản để 

nhắc nhở bạn quan tâm đến cân nặng của mình theo cách khác nhau tùy 

theo BMI (body mass index, chỉ số khối lượng cơ thể) của bạn. BMI bằng với cân 

nặng của bạn chia cho chiều cao bình phương. Nếu có BMI thấp hơn 18.5 thì bạn 

được coi là nhẹ cân. Nếu từ 18.5 đến 25 thì bạn được coi là bình thường. 25 đến 30 

đồng nghĩa với nặng cân còn hơn 30 là béo phì. Sau đây là hàm này (giờ thì ta 

không tính BMI mà hàm chỉ nhận vào số BMI rồi chửi vô mặt bạn khi chỉ số của 

bạn không bình thường): 
 

bmiTell :: => Double -> String 

bmiTell bmi 

| bmi <= 18.5 = "You're underweight, you emo, you!" 

| bmi <= 25.0 = "You're supposedly normal. Pffft, I bet you're ugly!" 

| bmi <= 30.0 = "You're fat! Lose some weight, fatty!" 

| otherwise = "You're a whale, congratulations!" 
 

Guard được kí hiệu bởi các dấu sổ (|) đi theo sau tên hàm cùng các tham số. 

Thường thì chúng được viết thụt đầu dòng một chút và xếp thẳng hàng. Guard về 

cơ bản là một biểu thức boole. Nếu nó được định giá bằng True, thì phần thân 

hàm tương ứng sẽ được dùng đến. Nếu nó định giá bằng False, thì việc kiểm tra 

được chuyển đến guard tiếp theo và cứ như vậy. Nếu ta gọi hàm này với 24.3, thì 

http://en.wikipedia.org/wiki/Body_mass_index
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đầu tiên nó sẽ kiểm tra xem liệu số này có nhỏ hơn hoặc bằng 18.5 không. Vì 

không phải, nên nó lọt sang guard sau. Việc kiểm tra được thực hiện với guard thứ 

hai và vì 24.3 nhỏ hơn 25.0 nên chuỗi thứ hai được trả lại. 

Điều này gợi nhớ đến một cây if else lớn trong các ngôn ngữ lập trình mệnh 

lệnh, chỉ khác ở chỗ cách này hay hơn và dễ đọc hơn nhiều. Dù cây if else thường 

dễ bị “ghét” nhưng đôi khi bài toán được xác định theo một cách rời rạc mà việc 

dùng cấu trúc này là không thể tránh khỏi. Dùng guard là cách làm thay thế rất tiện 

lợi. 

Nhiều khi, guard cuối cùng là otherwise. otherwise được định nghĩa 

đơn giản là otherwise = True và bắt được mọi đối tượng. Điều này rất giống 

với mẫu, chỉ khác ở chỗ là với mẫu thì kiểm tra xem đầu vào có thỏa mãn một mẫu 

hay không, còn guard thì kiểm tra điều kiện boole. Nếu tất cả guard của một hàm 

đều định giá là False (mà ta chưa đặt guard otherwise để bắt-tất cả) thì việc 

định giá sẽ chuyển sang mẫu tiếp theo. Đó là cách kết hợp nhịp nhàng giữa mẫu và 

guard. Nếu không có guard hay mẫu nào tìm được thì sẽ có lỗi xuất hiện. 

Dĩ nhiên ta có thể dùng guard với các hàm nhận vào bao nhiêu tham biến tùy 

ý. Thay vì để cho người dùng tự tính BMI của mình trước khi gọi hàm, ta hãy sửa 

lại hàm này sao cho nó nhận vào chiều cao và cân nặng rồi tính BMI giúp ta: 

 

bmiTell :: Double -> Double -> String 

bmiTell weight height 

| weight / height ^ 2 <= 18.5 = "You're underweight, you emo, you!" 

| weight / height ^ 2 <= 25.0 = "You're supposedly normal. Pffft, I bet you're ugly!" 

| weight / height ^ 2 <= 30.0 = "You're fat! Lose some weight, fatty!" 

| otherwise = "You're a whale, congratulations!" 
 

Để xem tôi có béo hay không … 
 

ghci> bmiTell 85 1.90 

"You're supposedly normal. Pffft, I bet you're ugly!" 
 

A, tôi không béo. Nhưng Haskell bảo tôi xấu xí. Chả sao! 

 

 Lưu ý rằng không có dấu = nào ngay sáu tên hàm cùng các tham số của nó, 

trước guard đầu tiên. Nhiều người mới học mắc phải lỗi cú pháp vì đôi khi họ 

đặt dấu bằng ở đó. 

Một ví dụ rất đơn giản khác: hãy tự viết lấy hàm max. Hẳn bạn còn nhớ, 

nó nhận hai đối tượng có thể so sánh được rồi trả lại đối tượng lớn hơn trong 

số chúng: 
 

max' :: (Ord a) => a -> a -> a 

max' a b 

| a <= b = b 

| otherwise = a 
 

Ối! Chẳng hề dễ đọc chút nào! Tiếp tục này: ta hãy lập lấy hàm compare bằng 
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cách dùng guard: 
 

myCompare :: (Ord a) => a -> a -> Ordering 

a `myCompare` b 

| a == b = EQ 

| a <= b = LT 

| otherwise = GT 

Kiểm tra kết quả xem nào! 
 
ghci> 3 `myCompare` 2 

GT 
 

Lưu ý Chẳng những gọi được hàm theo dạng trung tố với các dấu nháy ngược, ta còn có 

thể định nghĩa chúng dùng dấu nháy ngược. Đôi khi cách này còn dễ đọc hơn. 

 

where?! 
Khi lập trình, chúng ta thường muốn tránh tính toán nhiều lần cùng một giá 

trị. Việc tính toán một thứ gì đó chỉ một lần và lưu trữ kết quả sẽ dễ dàng hơn 

nhiều. Trong các ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh, bạn sẽ giải quyết vấn đề này 

bằng cách lưu trữ kết quả của một phép tính trong một biến. Trong phần này, 

bạn sẽ học cách sử dụng từ khóa where để lưu trữ kết quả của các phép tính 

trung gian, cung cấp chức năng tương tự. 

Trong phần trước, chúng ta đã định nghĩa một hàm tính chỉ số BMI: 
 

bmiTell :: Double -> Double -> String 

bmiTell weight height 

| weight / height ^ 2 <= 18.5 = "You're underweight, you emo, you!" 

| weight / height ^ 2 <= 25.0 = "You're supposedly normal. Pffft, I bet you're ugly!" 

| weight / height ^ 2 <= 30.0 = "You're fat! Lose some weight, fatty!" 

| otherwise = "You're a whale, congratulations!" 

Lưu ý rằng chúng ta lặp lại phép tính BMI ba lần trong code này. Chúng 

ta có thể tránh điều này bằng cách sử dụng từ khóa where để liên kết giá trị 

đó với một biến và sau đó sử dụng biến đó thay cho phép tính BMI, như thế 

này: 
 

bmiTell :: Double -> Double -> String 

bmiTell weight height 

| bmi <= 18.5 = "You're underweight, you emo, you!" 

| bmi <= 25.0 = "You're supposedly normal. Pffft, I bet you're ugly!" 

| bmi <= 30.0 = "You're fat! Lose some weight, fatty!" 

| otherwise = "You're a whale, congratulations!" 

where bmi = weight / height ^ 2 
 

Chúng ta đặt từ khóa where sau các guard và sau đó sử dụng nó để xác 

định một hoặc nhiều biến hoặc hàm. Những cái tên này có thể nhìn thấy trên tất 

cả các guard. Nếu chúng ta quyết định rằng chúng ta muốn tính chỉ số BMI khác 
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đi một chút, chúng ta chỉ cần thay đổi nó một lần. Kỹ thuật này cũng cải thiện 

khả năng đọc bằng cách đặt tên cho mọi thứ và thậm chí nó có thể làm cho các 

chương trình của chúng ta nhanh hơn, vì các giá trị của chúng ta chỉ được tính 

một lần. 

Nếu chúng ta muốn, chúng ta thậm chí có thể đi xa hơn một chút và viết 

hàm của chúng ta như thế này: 
 

bmiTell :: Double -> Double -> String 

bmiTell weight height 

| bmi <= skinny = "You're underweight, you emo, you!" 

| bmi <= normal = "You're supposedly normal. Pffft, I bet you're ugly!" 

| bmi <= fat = "You're fat! Lose some weight, fatty!" 

| otherwise = "You're a whale, congratulations!" 

where bmi = weight / height ^ 2 

skinny = 18.5 

normal = 25.0 

fat = 30.0 
 

Ghi chú Lưu ý rằng tất cả các tên biến được căn chỉnh trong một cột duy nhất. Nếu bạn không 

căn chỉnh chúng như thế này, Haskell sẽ bị nhầm lẫn và nó sẽ không biết rằng tất cả 

chúng đều thuộc cùng một khối. 

Phạm vi của where 
Các biến chúng ta xác định trong phần where của một hàm chỉ hiển thị cho 

hàm đó, vì vậy chúng ta không cần phải lo lắng về việc chúng làm ảnh hưởng  

đến tên của các hàm khác. Nếu chúng ta muốn sử dụng một biến như thế này 

trong một số hàm khác nhau, chúng ta phải định nghĩa nó trên toàn cục. 

Ngoài ra, where không được chia sẻ giữa các thân hàm của các mẫu khác 

nhau. Ví dụ: giả sử chúng ta muốn viết một hàm lấy tên và chào hỏi người đó 

thật độc đáo nếu tên người đó quen thuộc, nếu là những tên lạ thì sẽ chẳng có 

lời chào tốt đẹp nào cả. Chúng ta có thể định nghĩa nó như thế này: 
 

greet :: String -> String 

greet "Juan" = niceGreeting ++ " Juan!" 

greet "Fernando" = niceGreeting ++ " Fernando!" 

greet name = badGreeting ++ " " ++ name 

where niceGreeting = "Hello! So very nice to see you," 

badGreeting = "Oh! Pfft. It's you." 
 

Hàm này sẽ không hoạt động như đã viết. Bởi vì where không được chia sẻ 

giữa các thân hàm của các mẫu khác nhau, nên chỉ thân hàm cuối cùng mới thấy các 

lời chào được xác định bởi where. Để làm cho hàm này hoạt động bình thường, 

badGreeting và niceGreeting phải được định nghĩa trên toàn cục, như thế 

này: 
 

badGreeting :: String 

badGreeting = "Oh! Pfft. It's you." 

 
niceGreeting :: String 



Syntax in Functions 43  

niceGreeting = "Hello! So very nice to see you," 

 
greet :: String -> String 

greet "Juan" = niceGreeting ++ " Juan!" 

greet "Fernando" = niceGreeting ++ " Fernando!" 

greet name = badGreeting ++ " " ++ name 

 

Khớp mẫu với where 
Bạn cũng có thể gắn các giá trị trong where theo kiểu khớp mẫu! Ta có thể viết 

lại đoạn lệnh có where trong hàm trên như sau: 
 

... 

where bmi = weight / height ^ 2 

(skinny, normal, fat) = (18.5, 25.0, 30.0) 
 

Hãy lập một hàm nhỏ trong đó ta nhận vào họ và tên người rồi trả lại chữ 

viết tắt cho họ tên đó: 
 

initials :: String -> String -> String 

initials firstname lastname = [f] ++ ". " ++ [l] ++ "." 

where (f:_) = firstname 

(l:_) = lastname 
 

Ta có thể thực hiện khớp mẫu này trực tiếp ở các tham số hàm (như vậy sẽ ngắn 

hơn và rõ ràng hơn) nhưng ở đây ta chỉ cho thấy rằng có thể thực hiện thao tác này 

trong khi gắn giá trị ở khối ‘where’. 

 
Hàm trong khối where 

Cũng giống như việc ta vừa định nghĩa các hằng số trong khối ‘where’, bạn 

cũng có thể định nghĩa các hàm. Để nhất quán với chủ đề lập trình của ta, hãy cùng 

lập một hàm nhận vào một danh sách gồm các cặp cân nặng-chiều cao rồi trả lại 

một danh sách các chỉ số BMI: 
 

calcBmis :: [(Double, Double)] -> [Double] 

calcBmis xs = [bmi w h | (w, h) <- xs] 

where bmi weight height = weight / height ^ 2 
 

Và đó là tất nhả những gì cần làm! Lý do ta phải giới thiệu bmi như một 

hàm trong ví dụ này là vì ta không thể chỉ tính một BMI từ tham số của hàm. Ta 

phải kiểm tra danh sách được truyền vào hàm và mỗi cặp trong danh sách thì có 

một BMI riêng. 

Việc gắn tên trong where cũng có thể được lồng ghép. Có một cách viết 

thông dụng để tạo lập một hàm rồi định nghĩa một hàm trợ giúp nào đó trong 

vế where của hàm ban đầu, rồi chuyển vào hàm ban đầu này những hàm trợ giúp, 

mỗi hàm với vế where riêng của nó. 
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let It Be 

 
 

 

 

 

 

 

Rất giống với gắn tên dùng where là gắn tên 

dùng let. Gắn tên dùng where là cấu trúc cú pháp 

cho phép bạn gắn giá trị vào những biến ở cuối một 

hàm và toàn bộ hàm có thể thấy được các biến đó, kể 

cả mọi guard. Gắn tên dùng let cho phép bạn gắn biến 

ở mọi nơi và bản thân let là một biểu thức, nhưng có 

tính địa phương, và không truy cập được đến từ các 

guard. Cũng như bất kì cấu trúc nào khác trong Haskell 

được dùng để gắn gía trị vào tên, let cũng có thể 

được dùng để khớp mẫu.  

Ta hãy cùng xem nó hoạt động ra sao. Đây là cách 

mà ta có thể định nghĩa một hàm cho ta diện tích bề mặt 

khối trụ tròn cho trước chiều cao và bán kính mặt đáy:
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cylinder :: Double -> Double -> Double 

cylinder r h = 

let sideArea = 2 * pi * r * h 

topArea = pi * r ^ 2  

in sideArea + 2 * topArea 
 

Biểu thức let có dạng let <bindings> in <expression>. Các 

biến thể mà bạn xác định với let có thể nhìn thấy trong toàn bộ biểu thức let. 

Chúng ta cũng có thể xác định điều này với where. Vì vậy, sự khác biệt giữa 

hai biểu thức này là gì? Lúc đầu, có vẻ như sự khác biệt duy nhất là let đặt các 

ràng buộc trước và biểu thức sau, trong khi đó where đặt theo thứ tự ngược lại. 

Khác biệt là ở chỗ bản thân các let là những biểu thức, còn where chỉ là cấu 

trúc cú pháp. Bạn còn nhớ rằng khi ta viết lệnh if và nó được giải thích rằng một 

lệnh if else là một biểu thức và ta có thể đặt nó vào bất kì nơi đâu chứ?: 
 

ghci> 4 * (let a = 9 in a + 1) + 2 

42 
 

Dưới đây là một số cách hữu ích khác để sử dụng biểu thức lets: 

• Chúng có thể được sử dụng để tạo các hàm trong phạm vi cục bộ: 
 

ghci> [let square x = x * x in (square 5, square 3, square 2)] 

[(25,9,4)] 

 

• Nếu ta muốn gắn nhiều biến trên cùng dòng lệnh, rõ ràng ta không thể xếp 

chúng thẳng theo cột được. Đó là vì sao ta có thể ngăn cách chúng bằng dấu 

chấm phẩy: 
 

ghci> (let a = 100; b = 200; c = 300 in a*b*c, let foo="Hey "; bar = "there!" in foo ++ bar) 

(6000000,"Hey there!") 
 

 

• Bạn không cần phải đặt dấu chấm phẩy sau lần gắn cuối cùng nhưng nếu muốn 

thì đặt vào cũng không sao. Như chúng tôi đã nói từ trước, bạn có thể khớp 

mẫu với let. Chúng rất có ích khi cần nhanh chóng chia rẽ một bộ ra từng 

thành phần rồi gắn mỗi thành phần với tên hoặc những thứ tương tự: 
 

ghci> (let (a, b, c) = (1, 2, 3) in a+b+c) * 100 

600 
 

Ở đây, chúng ta sử dụng một biểu thức let với một khớp mẫu để giải cấu 

trúc bộ ba (1,2,3). Chúng ta gọi thành phần đầu tiên của nó là a, thành phần 

thứ hai b, và thành phần thứ ba là c. Phần a + b + c nói rằng toàn bộ biểu 

thức let sẽ có giá trị là a + b + c. Cuối cùng, chúng ta nhân giá trị đó với 

100. 

 



 

Nếu biểu thức let tuyệt như vậy, tại sao không sử dụng chúng mọi lúc? 

Chà, vì biểu thức let là các biểu thức và khá cục bộ trong phạm vi của chúng, 

nên chúng không thể được sử dụng cho các guard. Ngoài ra, một số người thích 

where hơn vì các biến của chúng được xác định sau hàm mà chúng đang được 

sử dụng, thay vì trước đó. Điều này cho phép thân hàm gần với tên và phân biệt 

kiểu của nó, có thể giúp code dễ đọc hơn. 

let trong danh sách gộp 

Hãy viết lại ví dụ trước đây để tính danh sách các cặp cân nặng-chiều cao nhưng 

dùng let bên trong dạng gộp danh sách thay vì định nghĩa một hàm phụ 

bằng where: 
 

calcBmis :: [(Double, Double)] -> [Double] 

calcBmis xs = [bmi | (w, h) <- xs, let bmi = w / h ^ 2] 
 

Mỗi khi danh sách gộp lấy một bộ từ danh sách ban đầu và liên kết các 

thành phần của nó với w và h, biểu thức let liên kết w/h^2 với tên bmi. 

Sau đó, chúng tôi chỉ trình bày bmi như là đầu ra của việc hiểu danh sách. 

Chúng ta đặt một let bên trong một danh sách gộp giống như chúng 

ta sẽ sử dụng một điều kiện, nhưng thay vì lọc danh sách, nó chỉ liên kết 

các giá trị với tên. Các tên được xác định trong let này được hiển thị cho 

đầu ra (phần trước dấu |) và mọi thứ trong danh sách gộp xuất hiện sau 

let. Vì vậy, bằng cách sử dụng kỹ thuật này, chúng ta có thể làm cho hàm 

của chúng ta chỉ trả về chỉ số BMI của những người béo, như thế này: 
 

calcBmis :: [(Double, Double)] -> [Double] 

calcBmis xs = [bmi | (w, h) <- xs, let bmi = w / h ^ 2, bmi > 25.0] 
 

Phần (w, h) <- xs của danh sách gộp được gọi là trình tạo. Chúng 

ta không thể tham chiếu đến biến bmi trong trình tạo, vì biến đó được xác 

định trước ràng buộc let. 

 
let in GHCi 

Ta bỏ qua phần in của let khi dùng chúng trong dạng gộp danh sách vì khả 

năng nhận thấy tên thì đã được định nghĩa trước ở đó rồi. Tuy vậy, ta có thể 

dùng let in trong điều kiện và các tên sẽ chỉ nhìn thấy được trong điều kiện đó. 

Phần in cũng có thể bỏ qua được khi dịnh nghĩa hàm và hằng số trực tiếp trong 

GHCI. Nếu ta làm như vậy, thì các tên sẽ nhìn thấy được trong suốt một phiên 

tương tác với GHCI: 
 

ghci> let zoot x y z = x * y + z  

ghci> zoot 3 9 2 

29 

ghci> let boot x y z = x * y + z in boot 3 4 2 

14 

ghci> boot 

<interactive>:1:0: Not in scope: `boot' 
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Bởi vì chúng ta đã bỏ qua phần in trong dòng đầu tiên của mình, GHCi biết 

rằng chúng ta không sử dụng zoot trong dòng đó, vì vậy GHCi sẽ ghi nhớ nó 

trong phần còn lại của phiên. Tuy nhiên, trong biểu thức let thứ hai, chúng ta 

đã đưa vào phần in và gọi là boot ngay lập tức với một số tham số. Một biểu 

thức let không bỏ đi phần in là một biểu thức in tự thân và đại diện cho một 

giá trị, vì vậy GHCi chỉ in ra giá trị đó. 

 

Biểu thức case 
Nhiều ngôn ngữ mệnh lệnh (C, C++, 

Java, v.v.) có cú pháp case và nếu bạn đã 

từng lập trình dùng cú pháp này thì có lẽ bạn 

biết rằng nó như thế nào. ĐÓ là cách lấy một 

biến rồi thực hiện các khối lệnh đối với tùy 

theo giá trị cụ thể của biến đó, và có thể bao 

gồm cả khối lệnh bắt buộc cho mọi trường hợp 

đề phòng trường hợp biến chứa một giá trị nào 

đó mà chưa có lệnh thực hiện tương ứng. 

Haskell tiếp nhận khái niệm này và nâng 

nó lên một tầm cao mới. Giống như tên gọi đã 

bao hàm cả ý nghĩa, biểu thức case là những biểu thức, rất giống với biểu thức if 

else và let. Không những ta có thể định lượng được biểu thức dựa trên những 

trường hợp có thể xảy ra của giá trị biến, mà ta cũng có thể thực hiện khớp mẫu.  

Hmmm, lấy một biến, khớp mẫu nó, lượng giá các đoạn mã lệnh dựa theo giá 

trị của nó, ta đã nghe thấy điều này ở đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, khớp mẫu theo các 

tham số trong lời định nghĩa hàm! Vậy thực ra đó là cách viết tiện lợi cho biểu thức 

case. Hai đoạn mã lệnh sau cùng thực hiện một công việc và có thể dùng thay thế 

nhau được: 

 

head' :: [a] -> a 

head' [] = error "No head for empty lists!" head' 

(x:_) = x 

 
head' :: [a] -> a 

head' xs = case xs of [] -> error "No head for empty lists!" 

(x:_) -> x 
 

Bạn có thể thấy, cú pháp của biểu thức case khá đơn giản: 
 

case expression of pattern -> result 

pattern -> result 

pattern -> result 

... 
 

Biểu thức được khớp với các mẫu. Hành động khớp mẫu này giống như trong 

tính toán: mẫu đầu tiên khớp đúng với biểu thức thì sẽ được dùng. Nếu xuyên suốt 



 

cả biểu thức case mà không tìm được mẫu nào thích hợp, thì một lỗi thực thi sẽ 

xuất hiện. 

Trong khi khớp mẫu với tham số của hàm chỉ có thể được thực hiện khi định 

nghĩa hàm, thì các biểu thức case có thể được dùng gần như mọi nơi: 

 

describeList :: [a] -> String 

describeList ls = "The list is " ++ case ls of [] -> "empty." 

[x] -> "a singleton list." 

xs -> "a longer list." 

Ở đây, biểu thức case hoạt động như sau: ls đầu tiên được kiểm tra dựa 

trên mẫu của một danh sách trống. Nếu ls trống, toàn bộ biểu thức case sẽ tính 

giá trị của "empty". Nếu ls không phải là một danh sách trống, thì nó được 

kiểm tra dựa trên mẫu của một danh sách có một phần tử duy nhất. Nếu khớp 

mẫu thành công, biểu thức case thường có giá trị là "a singleton list". 

Nếu không có hai mẫu nào khớp nhau, thì mẫu bắt-tất-cả, xs, sẽ được áp dụng. 

Cuối cùng, kết quả của biểu thức case được nối với chuỗi "The list is". 

Mỗi biểu thức case đại diện cho một giá trị. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể 

sử dụng ++ giữa chuỗi "The list is" và biểu thức case của chúng ta. 

Bởi vì khớp mẫu trong các định nghĩa hàm giống như sử dụng các biểu thức 

case, chúng ta cũng có thể định nghĩa hàm descriptionList như thế này: 
 

describeList :: [a] -> String 

describeList ls = "The list is " ++ what ls where 

what [] = "empty." 

what [x] = "a singleton list." 

what xs = "a longer list." 
 

Hàm này hoạt động giống như hàm trong ví dụ trước, mặc dù chúng ta 

đã sử dụng một cấu trúc cú pháp khác để định nghĩa nó. Hàm được gọi với 

ls và sau đó hành động so khớp mẫu thông thường sẽ diễn ra. Khi hàm này 

trả về một chuỗi, nó sẽ được kết hợp với "The list is". 
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4 
XIN CHÀO ĐỆ  QUY! 

 

 
Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đệ quy. 

Cùng tìm ra lý do tại sao đệ quy lại quan trọng trong 

lập trình Haskell và cách chúng ta có thể tìm ra các 

giải pháp ngắn gọn và dễ hiểu cho các vấn đề bằng 

cách suy nghĩ đệ quy. 
Nếu bạn vẫn chưa biết đệ 

quy là gì, hãy đọc câu này. Ha 

ha! Đùa một chút thôi! Thực ra 

đệ quy là một cách định nghĩa 

hàm trong đó hàm được á dụng 

bên trong chính định nghĩa của 

nó. Nhiều định nghĩa trong toán 

học được cho dưới dạng đệ quy. 

Chẳng hạn, dãy Fibonacci được 

định nghĩa một cách đệ quy. 

Đầu tiên, ta định nghĩa hai số 

Fibonacci đầu tiên không bằng 

đệ quy.  Ta nói F(0) = 

0 và F(1) = 1, nghĩa là các số Fibonacci thứ 0 và thứ 1 lần lượt bằng 0 và 1. Sau đó 

ta nói rằng với mọi số tự nhiên khác thì số Fibonacci sẽ bằng tổng của hai số 

Fibonacci liền trước. Vì vậy F(n) = F(n-1) + F(n-2). Bằng cách này, F(3) bằng F(2) 

+ F(1), tức là bằng (F(1) + F(0)) + F(1). Đến lúc này, vì chỉ còn các số Fibonacci 

đã định nghĩa sẵn theo cách không đệ quy, ta có thể yên tâm nói rằng F(3) bằng 2. 

Việc có một hoặc hai phần tử trong lời định nghĩa không đệ quy 

(like F(0) và F(1) trong trường hợp này) còn được gọi là điều kiện biên và nó rất 
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quan trọng nếu bạn muốn hàm đệ quy kết thúc được. Nếu không định 

nghĩa F(0) và F(1) theo cách không đệ quy, thì ta sẽ không bao giờ nhận được đáp 

số với bất kì số nào vì đến số 0 thì máy sẽ tiếp tục tính tới những số âm. Đột nhiên, 

bạn sẽ thấy F(-2000) bằng F(-2001) + F(-2002) và trước mắt chưa thấy hồi kết thúc! 

Đệ quy rất quan trọng trong Haskell vì khác với những ngôn ngữ mệnh lệnh, 

bạn tính toán trong Haskell bằng cách định nghĩa đôi tượng là gì chứ không phải 

khai báo bằng cách nào để đạt được nó. Đây là lý do tại sao không có vòng lặp while 

hoặc for trong Haskell, và thay vào đó nhiều lúc ta phải dùng đệ quy để khai báo 

một thứ là gì. 

 
Maximum tuyệt vời 

Chúng ta hãy xem xét một hàm Haskell hiện có và xem cách chúng ta 

có thể tự viết hàm nếu chúng ta chuyển bộ não của mình sang suy nghĩ kiểu 

đệ quy 

Hàm maximum nhận một danh sách những thứ có thể được sắp xếp theo 

thứ tự (tức là các thể hiện của lớp kiểu Ord) và trả về giá trị lớn nhất. Nó 

có thể được thể hiện rất tuyệt vời bằng cách sử dụng đệ quy. 

Trước khi chúng ta thảo luận về một giải pháp đệ quy, hãy nghĩ về cách 

bạn có thể áp dụng hàm maximum một cách ẩn ý. Bạn có thể thiết lập một 

biến để giữ giá trị lớn nhất hiện tại, sau đó bạn sẽ lặp lại mọi phần tử của 

danh sách. Nếu phần tử hiện tại lớn hơn giá trị tối đa hiện tại, bạn sẽ thay 

thế giá trị lớn nhất bằng phần tử đó. Giá trị lớn nhất còn lại ở cuối vòng lặp 

sẽ là kết quả cuối cùng. 

Bây giờ, hãy xem cách chúng ta định nghĩa nó một cách đệ quy. Đầu 

tiên, chúng ta cần xác định một trường hợp cơ sở: Chúng ta nói rằng 

maximum của một danh sách một phần tử bằng phần tử duy nhất trong đó. 

Nhưng nếu danh sách có nhiều hơn một phần tử thì sao? Sau đó chúng ta 

kiểm tra cái nào lớn hơn: phần tử đầu tiên (phần đầu) hoặc phần tử lớn nhất 

của phần còn lại của danh sách (phần đuôi). Đây là mã cho hàm maximum' 

của chúng ta: 
 

maximum' :: (Ord a) => [a] -> a 

maximum' [] = error "maximum of empty list!" 

maximum' [x] = x 

maximum' (x:xs) = max x (maximum' xs) 
 

Như bạn có thể thấy ở đây, khớp mẫu rất hữu ích để xác định các hàm 

đệ quy. Việc có thể so khớp và giải cấu trúc các giá trị giúp bạn dễ dàng chia 

bài toán tìm maximum thành các trường hợp có liên quan và các bài toán con 

đệ quy. 

Mẫu đầu tiên nói rằng nếu danh sách trống, chương trình sẽ bị lỗi. Bởi 

vì chúng ta không thể nói maximum của một danh sách trống là bao nhiêu. 

Mẫu thứ hai nói rằng nếu maximum' được chuyển qua một danh sách đơn, 

nó sẽ chỉ trả về phần tử duy nhất của danh sách đó. 

  

Mẫu thứ ba của chúng ta đại diện cho phần thân của phép đệ quy. Danh 
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sách được chia thành phần đầu và phần đuôi. Chúng ta gọi đầu là x và đuôi 

là xs. Sau đó, chúng ta sử dụng người bạn cũ của chúng ta, hàm max. Hàm 

max nhận hai đối số và trả lại giá trị lớn hơn. Nếu x lớn hơn phần tử maximum 

trong xs, hàm của chúng ta sẽ trả về x, ngược lại nó sẽ trả về phần tử 

maximum trong xs. Nhưng làm thế nào để maximum' của chúng ta tìm được 

phần tử lớn nhất trong xs? Đơn giản — bằng cách gọi chính nó, đệ quy! 

 

 
Hãy làm việc thông qua code này với một ví dụ cụ thể, đề phòng trường 

hợp bạn gặp khó khăn khi hình dung cách maximum' hoạt động. Nếu chúng ta 

gọi maximum' trên [2,5,1], thì hai mẫu đầu tiên không khớp với lệnh gọi 

hàm. Tuy nhiên, phương thức thứ ba thì có, vì vậy giá trị danh sách được chia 

thành 2 và [5,1], và maximum' được gọi với [5,1]. 

Đối với lệnh gọi mới này đến maximum' [5,1] khớp với mẫu thứ ba và 

một lần nữa danh sách đầu vào được chia — lần này thành 5 và [1] —và 

maximum' được gọi lặp lại vào [1]. Đây là danh sách đơn, vì vậy lệnh gọi 

mới nhất hiện khớp với một trong các trường hợp cơ sở của chúng ta và kết 

quả là trả về 1. 

Bây giờ, chúng ta đi lên một cấp độ, so sánh 5 với 1 với việc sử dụng hàm 

max. 1 là kết quả của việc gọi đệ quy cuối cùng của chúng ta. Vì 5 lớn hơn 

nên bây giờ chúng ta biết rằng giá trị lớn nhất của [5,1] là 5. 

Cuối cùng, so sánh 2 với giá trị lớn nhất của [5,1], mà bây giờ chúng ta 

biết là 5, chúng ta có được câu trả lời cho bài toán ban đầu. Vì 5 lớn hơn 2 

nên bây giờ chúng ta có thể nói rằng 5 là giá trị lớn nhất của [2,5,1]. 

 
Một vài hàm đệ quy khác 

Bây giờ chúng ta đã thấy cách suy nghĩ đệ quy, hãy triển khai thêm một vài 

hàm theo cách này. Giống như maximum, các hàm này đã tồn tại trong Haskell, 

nhưng chúng ta sẽ viết các phiên bản của riêng mình để tập luyện cách làm việc 

với đệ quy 

 
replicate 

Trước hết, chúng ta sẽ triển khai replicate. Hãy nhớ rằng replicate 

có Int và một giá trị, và trả về một danh sách có một số lần lặp lại giá trị đó. 

Ví dụ, replicate 3 5 trả về một danh sách ba số 5: [5,5,5]. 

Hãy nghĩ về các trường hợp cơ bản. Chúng ta ngay lập tức biết kết quả nếu 

chúng ta được yêu cầu sao chép thứ gì đó không hoặc ít lần. Nếu chúng ta cố 
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gắng sao chép thứ gì đó không lần, chúng ta sẽ nhận được một danh sách trống. 

Và chúng ta tuyên bố rằng kết quả phải giống nhau đối với các số âm, vì sao 

chép một phần tử ít hơn 0 lần sẽ không có ý nghĩa. 

Nói chung, danh sách có n lần lặp lại của x là danh sách có x là đầu và đuôi 

gồm x được lặp lại n-1 lần. Chúng ta nhận được mã sau: 
 

replicate' :: Int -> a -> [a] 

replicate' n x 

| n <= 0 = [] 

| otherwise = x : replicate' (n-1) x 
 

Chúng ta đã sử dụng các guard ở đây thay vì các mẫu vì chúng ta 

đang kiểm tra tình trạng Boolean. 

 
take 

Tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai hàm take. Hàm này trả về một số phần 

tử được chỉ định từ một danh sách được chỉ định. Ví dụ, take 3 

[5,4,3,2,1] sẽ trả về [5,4,3]. Nếu chúng ta cố gắng lấy không hoặc ít 

hơn 0 phần tử từ một danh sách, chúng ta sẽ nhận được một danh sách trống, 

và nếu chúng ta cố gắng lấy bất cứ thứ gì từ một danh sách trống, chúng ta sẽ 

nhận được một danh sách trống. Lưu ý rằng đó là hai trường hợp cơ bản của 

chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy viết hàm: 
 

take' :: (Num i, Ord i) => i -> [a] -> [a] 

take' n _ 

| n <= 0 = [] 

take' _ [] = [] 

take' n (x:xs) = x : take' (n-1) xs 
 

Mẫu thứ nhất chỉ định rằng 

nếu ta thử lấy 0 hoặc một số âm 

các phần tử, thì ta nhận được một 

danh sách rỗng. Lưu ý rằng ta 

dùng _ để khớp với danh sách vì 

ta thật sự không quan tâm đến nó 

là gì trong trường hợp này. Cũng 

lưu ý rằng ta dùng một guard, 

nhưng không có 

phần otherwise. Điều đó nghĩa 

là nếu hóa ra n lớn hơn 0 thì giá trị 

cần khớp sẽ rơi xuống mẫu tiếp 

theo. Mẫu thứ hai yêu cầu rằng 

nếu ta định lấy bất kì thứ gì từ một danh sách rỗng, ta sẽ chỉ nhận được danh sách 

rỗng. Mẫu thứ ba chia danh sách thành một phần tử đầu và một đoạn đuôi. Sau đó 

mã lệnh nói rằng lấy n phần tử từ danh sách thì được một danh sách có phần tử 

đầu là x tiếp theo là một danh sách được lấy từ n-1 phần tử ở phần đuôi danh sách 

gốc. Hãy kiếm một mảnh giấy để thử ghi ra xem kết quả sẽ ra sao nếu ta thử lấy 3 

phần tử từ danh sách [4,3,2,1]. 
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reverse 

reverse chỉ đơn giản là đảo ngược một danh sách. Hãy hình dung ra điều 

kiện biên. Là gì vậy nhỉ? Cố nghĩ tiếp đi nào… đó là danh sách rỗng! Một danh 

sách rỗng đảo ngược thì bằng chính danh sách rỗng đó. Được rồi. Thế phần còn 

lại? Ồ, bạn có thể nói vậy khi đã chia danh sách thành một phần tử đầu và đoạn 

đuôi, danh sách đảo ngược sẽ bằng phần đuôi đảo ngược, gắn vào sau nó là phần 

tử đầu của danh sách gốc: 
 

reverse' :: [a] -> [a] 

reverse' [] = [] 

reverse' (x:xs) = reverse' xs ++ [x] 

 

repeat 

repeat nhận vào một phần tử rồi trả lại một danh sách vô hạn chỉ có chứa 

phần tử đó. Một cách viết hàm này theo dạng đệ quy là rất đơn giản, xem nhé: 
 

repeat' :: a -> [a] 

repeat' x = x:repeat' x 
 

Khi gọi repeat 3, ta sẽ thu được danh sách bắt đầu bằng số 3 và tiếp theo 

là phần đuôi gồm vô hạn các số 3. Vì vậy, repeat 3 sẽ được ước lượng 

thành 3:repeat 3, vốn lại bằng 3:(3:repeat 3), 

bằng 3:(3:(3:repeat 3)), v.v. repeat 3 sẽ không bao giờ ngừng xuất 

giá trị, nhưng take 5 (repeat 3) sẽ cho ta danh sách có năm con số 3. Như 

vậy cũng giống như viết replicate 5 3. 

Đây là một ví dụ hay về cách chúng ta có thể sử dụng thành công phép 

đệ quy không có trường hợp cơ sở để tạo danh sách vô hạn — chúng ta chỉ 

cần đảm bảo cắt chúng ở đâu đó trong quá trình làm việc. 

 
zip 

zip là một hàm khác để làm việc với các danh sách mà chúng ta đã gặp 

trong Chương 1. Nó lấy có hai danh sách và nén chúng lại với nhau. Ví dụ: gọi 

zip [1,2,3] [7,8] trả về [(1,7),(2,8)] (hàm cắt bớt danh sách dài 

hơn để khớp với độ dài của danh sách ngắn hơn). 

Việc nén một thứ gì đó với một danh sách trống chỉ trả về một danh sách 

trống, điều này cung cấp cho chúng ta trường hợp cơ sở của chúng ta. Tuy 

nhiên, zip lấy hai danh sách làm tham số, vì vậy thực tế có hai trường hợp cơ 

sở: 
 

zip' :: [a] -> [b] -> [(a,b)] 

zip' _ [] = [] 

zip' [] _ = [] 

zip' (x:xs) (y:ys) = (x,y):zip' xs ys 
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Hai mẫu đầu tiên là các trường hợp cơ sở của chúng ta: Nếu danh sách thứ 

nhất hoặc thứ hai trống, chúng ta trả về một danh sách trống. Mô hình thứ ba 

nói rằng việc nén hai danh sách lại với nhau tương đương với việc ghép nối các 

phần đầu của chúng, sau đó nối các phần đuôi đã được nén của chúng vào đó. 

Ví dụ: nếu chúng ta gọi zip' với [1,2,3] và ['a','b'], hàm sẽ tạo 

thành (1,'a') như phần tử đầu tiên của kết quả, sau đó zip lại với nhau 

[2,3] và [b] để nhận phần còn lại của kết quả. Sau một lần gọi đệ quy nữa, 

hàm sẽ cố nén [3] với [], khớp với một trong các mẫu cơ sở. Kết quả cuối 

cùng sau đó được tính trực tiếp dưới dạng (1,'a'):((2,'b'):[]), kết quả 

cuối cùng là [(1,'a'),(2,'b')]. 

 
elem 

Ta hãy tự lập thêm một hàm nữa đã có trong thư viện chuẩn — hàm elem. Nó 

nhận vào một phần tử và một danh sách rồi xem liệu rằng phần tử có trong danh 

sách hay không. Điều kiện biên, như thường thấy đối với danh sách, chính là danh 

sách rỗng. Ta biết rằng một danh sách rỗng thì không chứa phần tử nào, vì vậy chắc 

chắn nó không chứa phần tử ta cần tìm: 
 

elem' :: (Eq a) => a -> [a] -> Bool 

elem' a [] = False 

elem' a (x:xs) 

| a == x = True 

| otherwise = a `elem'` xs 

 

Sắp xếp nhanh! 

  Ta có một danh sách các thứ có thể sắp xếp 

được. Kiểu của chúng cùng thuộc vào lớp Ord. 

Và bây giờ, ta muốn sắp xếp chúng! Có một 

thuật toán rất hay để sắp xếp được gọi là 

quicksort (sắp xếp nhanh). Nó là một cách 

khéo léo sắp xếp các phần tử. Trong khi lập 

trình viết quicksort bằng ngôn ngữ mệnh lệnh 

thì phải tốn ít nhất là 10 dòng lệnh, thì cách việt 

bằng Haskell lại ngắn và thanh lịch hơn nhiều. 

Quicksort đã trở thành “sản phẩm chào 

hàng” cho Haskell. Vì vậy, ta hãy cùng viết nó 

ngay, dù rằng viết quicksort trong Haskell 

được coi là khá điệu bộ vì người ta thực hiện nó 

chỉ để khoe Haskell thanh lịch thế nào. 

 

Thuật toán 
Thuật toán quicksort hoạt động như thế này. Bạn có một danh sách mà 

bạn muốn sắp xếp, chẳng hạn như [5,1,9,4,6,7,3]. Bạn chọn phần tử 

đầu tiên, là 5 và đặt tất cả các phần tử khác trong danh sách nhỏ hơn hoặc bằng 

5 ở bên trái của nó. Sau đó, bạn lấy những cái lớn hơn 5 và đặt chúng ở phía 
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bên phải của nó. Nếu bạn đã làm điều này, bạn sẽ có một danh sách giống như 

sau: [1,4,3,5,9,6,7]. Trong ví dụ này, 5 được gọi là trục, vì chúng ta đã 

chọn so sánh các phần tử khác với nó và di chuyển chúng sang hai bên trái và 

phải của nó. Lý do duy nhất chúng ta chọn phần tử đầu tiên làm trục là vì nó 

sẽ dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng khớp mẫu. Nhưng thực sự, bất kỳ sự 

lựa chọn nào cũng có thể là trục. 

Bây giờ, chúng ta sắp xếp đệ quy tất cả các phần tử ở bên trái và bên phải 

của trục bằng cách gọi cùng một hàm trên chúng. Kết quả cuối cùng là một 

danh sách được sắp xếp hoàn chỉnh! 
 

 
Sơ đồ trên minh họa cách hoạt động của quicksort trên ví dụ của chúng 

ta. Khi chúng ta muốn sắp xếp [5,1,9,4,6,7,3], chúng ta quyết định rằng 

phần tử đầu tiên là trục của chúng ta. Sau đó, chúng ta kẹp nó vào giữa [1,4,3] 

và [9,6,7]. Khi chúng ta đã làm điều đó, chúng ta sắp xếp [1,4,3] và 

[9,6,7] bằng cách sử dụng cùng một phương pháp. 

Để sắp xếp [1,4,3], chúng ta chọn phần tử đầu tiên, 1, làm trụ và chúng 

ta tạo danh sách các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 1. Điều đó hóa ra là danh sách 

trống, [], bởi vì 1 là phần tử nhỏ nhất trong [1,4,3]. Các phần tử lớn hơn 1 

chuyển sang bên phải của nó, vì vậy, đó là [4,3]. Một lần nữa, [4,3] được 

sắp xếp theo cùng một cách. Cuối cùng nó cũng sẽ được chia thành các danh 

sách trống và ghép lại với nhau. 

Sau đó, thuật toán quay trở lại phía bên phải của 1, có danh sách trống ở 

phía bên trái của nó. Đột nhiên, chúng ta có [1,3,4], được sắp xếp. Điều này 

được giữ ở phía bên trái của 5. 

Khi các phần tử ở bên phải của 5 được sắp xếp theo cùng một cách, chúng 

ta sẽ có một danh sách được sắp xếp hoàn chỉnh: [1,3,4,5,6,7,9]. 

 
Giờ viết code thôi 

Bây giờ chúng ta đã quen thuộc với thuật toán quicksort, hãy đi sâu vào việc 

triển khai nó trong Haskell: 
 

quicksort :: (Ord a) => [a] -> [a] 

quicksort [] = [] 

quicksort (x:xs) = 

let smallerOrEqual = [a | a <- xs, a <= x] 
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larger = [a | a <- xs, a > x] 

in quicksort smallerOrEqual ++ [x] ++ quicksort larger 

Khai báo kiểu hàm của chúng ta là quicksort :: (Ord a) => [a] -

> [a], và danh sách trống là trường hợp cơ sở, như chúng ta vừa thấy. 

Hãy nhớ rằng, chúng ta sẽ đặt tất cả các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng x (trục 

của chúng ta) sang bên trái của nó. Để truy xuất các phần tử đó, chúng ta sử dụng 

phép gộp danh sách [a | a <- xs, a <= x]. Danh sách gộp này sẽ rút ra 

từ xs (tất cả các phần tử không phải là trục của chúng ta) và chỉ giữ lại những 

phần tử thỏa mãn điều kiện a <= x, nghĩa là những phần tử nhỏ hơn hoặc bằng 

x. Sau đó, chúng ta nhận được danh sách các phần tử lớn hơn x theo một kiểu 

tương tự. 

Chúng ta sử dụng let để đặt tên cho hai danh sách: smallOrEqual và 

larger. Cuối cùng, chúng ta sử dụng toán tử nối danh sách (++) và một ứng 

dụng đệ quy của hàm quicksort để thể hiện rằng chúng ta muốn danh sách 

cuối cùng của chúng ta được tạo thành danh sách smallerOrEqual được sắp 

xếp, tiếp theo là trục xoay của chúng ta, tiếp theo là danh sách lớn hơn được sắp 

xếp. 

Hãy cung cấp cho hàm của chúng ta một bài thử nghiệm để xem nó có hoạt 

động chính xác hay không: 
 

ghci> quicksort [10,2,5,3,1,6,7,4,2,3,4,8,9] 

[1,2,2,3,3,4,4,5,6,7,8,9,10] 

ghci> quicksort "the quick brown fox jumps over the lazy dog" 

" abcdeeefghhijklmnoooopqrrsttuuvwxyz" 
 

Đây là kết quả mà chúng ta mong muốn! 

 
Suy nghĩ một cách đệ quy 

 
Đến giờ ta đã thực hành một số bài 

đệ quy và bạn có thể đã nhận thấy rằng 

chúng có một dạng chung. Thường thì 

bạn định nghĩa một điều kiện biên và sau 

đó định nghĩa một hàm làm việc gì đó 

giữa một phần tử và một hàm khác được 

áp dụng cho phần còn lại. Bất kể đó là 

danh sách, cây, hay một cấu trúc dữ liệu 

nào khác. Một tổng là phần tử thứ nhất 

cộng với tổng của phần còn lại của danh 

sách. Một tích của danh sách là phần tử 

đầu nhân với tích của phần sau của danh 

sách. Chiều dài danh sách bằng 1 cộng 

với chiều dài của phần đuôi danh sách. Vân vân và vân vân … 
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Dĩ nhiên, cũng cần phải có điều kiện biên. Thông thường điều kiện biên là 

tình huống nào đó mà việc áp dụng đệ quy trở nên vô nghĩa. Khi làm với danh 

sách, điều kiện biên thường gặp nhất là với danh sách rỗng. Nếu bạn phải xử lý 

cấu trúc cây thì điều kiện biên thường là một nút mà không có nhánh con nào 

nữa. 

Cũng tương tự khi bạn phải xử lý với những con số theo cách đệ quy. Thường 

đệ quy liên quan đến một con số nào đó và hàm áp dụng với một biến thể của số 

này. Ta đã lập hàm giai thừa và đó là tích của một số và gia thừa của số đó trừ 

một. Một cách áp dụng hàm đệ quy như vậy chẳng có ý nghĩa gì với số không, vì 

giai thừa chỉ được định nghĩa với các số nguyên dương. Thường thì điều kiện 

biên hóa ra là một phần tử trung hòa. Trong phép nhân, phần tử trung hòa bằng 1 

vì bạn lấy bất cứ số gì nhân với 1 cũng nhận được chính số đó. Cũng vậy, khi làm 

việc với danh sách, ta định nghĩa tổng của danh sách rỗng bằng 0 và 0 chính là 

phần tử trung hòa trong phép cộng. Trong quicksort, trường hợp biên là danh 

sách rỗng và phần tử trung hòa cũng là danh sách rỗng, vì nếu bạn cộng một danh 

sách rỗng vào một danh sách bạn sẽ thu lại danh sách gốc. 

Vì vậy khi nghĩ về cách đệ quy để giải một bài toán, bạn hãy cố hình dung 

xem khi nào lời giải đệ quy không có tác dụng và xét xem liệu bạn có thể dùng 

trường hợp đó làm điều kiện biên không. Hãy nghĩ về các phần tử trung hòa và 

xem liệu bạn có tách nhỏ tham số của hàm (chẳng hạn, danh sách thường được 

chia thành phần đầu và phần đuôi qua việc khớp mẫu) và ở phần nào bạn sẽ dùng 

đệ quy đối với nó. 



 

 

 

5 
HÀM BẬC CAO 

 

 
Các hàm Haskell có thể nhận các hàm làm tham số và trả 

về các hàm dưới dạng các giá trị. Một hàm thực hiện một 

trong hai điều này được gọi là một hàm bậc cao. 

Các hàm bậc cao là một cách thực tuyệt vời để giải quyết 

vấn đề và suy nghĩ về các chương trình và chúng không 

thể thiếu khi sử dụng ngôn ngữ lập trình hàm như Haskell. 

 
Hàm Curry 

Trong Haskell, mỗi hàm chính thức chỉ nhận một 

tham số. Vậy bằng cách nào mà đến giờ ta đã có thể 

định nghĩa và dùng một số hàm nhận nhiều tham số? 

À, đó là một mẹo khéo léo! Đến giờ, tất cả các hàm mà 

chấp nhận nhiều tham số đều là hàm curry. Nó là cái 

gì? Bạn sẽ hiểu rõ nhất qua ví dụ sau. Hãy xem xét một 

người bạn tốt của chúng ta ở những chương trước, 

hàm max của chúng ta. Có vẻ như nó nhận hai tham số 

rồi trả về thứ lớn hơn. Khi viết max 4 5, đầu tiên ta 

đã tạo một hàm để nhận vào một tham số rồi trả lại, 

hoặc là 4 hoặc là tham số đó, tùy theo số nào lớn hơn. 

Tiếp theo, 5 được áp dụng cho hàm này và hàm này trả 

cho ta kết quả mong muốn. Điều này nghe hơi rườm rà 

nhưng thực ra lại là một khái niệm rất hay. Hai cách gọi 

hàm sau là tương đương: 
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ghci> max 4 5 

5 

ghci> (max 4) 5 

5 
 

Để hiểu cách hoạt động của hàm này, hãy cùng kiểm tra kiểu của hàm max: 
 

ghci> :t max 

max :: (Ord a) => a -> a -> a 
 

Nó cũng có thể được viết như sau: 
 

max :: (Ord a) => a -> (a -> a) 
 

 

Bất cứ khi nào chúng ta có một chữ ký kiểu có mũi 

tên ->, điều đó có nghĩa là nó là một hàm lấy bất cứ thứ 

gì ở bên trái của mũi tên và trả về giá trị có kiểu được chỉ 

ra ở bên phải của mũi tên. Khi chúng ta có một cái gì đó 

giống như a -> (a -> a), chúng ta đang xử lý một 

hàm nhận giá trị kiểu a và nó trả về một hàm cũng nhận 

giá trị kiểu a và trả về giá trị kiểu a  

Vậy thì điều này có gì lợi cho ta? Nói nôm na, nếu ta 

gọi một hàm mà đưa thiếu tham số, ta sẽ thu được một hàm áp dụng từng phần, nghĩa 

là một hàm nhận vào tất cả bao nhiêu tham số mà ta để thừa lại. Bằng cách áp dụng 

từng phần (gọi hàm với ít tham số, nếu bạn muốn) bạn có thể tiện tay tạo ra các hàm 

mỗi khi cần đến, để từ đó truyền chúng vào các hàm khác hoặc ghép số liệu cho 

chúng. 

Hãy xem một hàm đơn giản sau đây: 
 

multThree :: Int -> Int -> Int -> Int 

multThree x y z = x * y * z 

Điều gì thực sự xảy ra khi chúng ta gọi multThree 3 5 9 hoặc 

((multThree 3) 5) 9? Đầu tiên, multThree được áp dụng cho 3, vì chúng 

được phân tách bằng dấu cách. Điều đó tạo ra một hàm nhận một tham số và trả 

về một hàm. Sau đó, hàm đó được áp dụng cho 5, tạo ra một hàm sẽ nhận một 

tham số, nhân 3 và 5 với nhau, sau đó nhân với tham số. Hàm đó được áp dụng 

cho 9, và kết quả là 135. 

Bạn có thể nghĩ về các hàm như những nhà máy nhỏ lấy một số nguyên liệu 

và sản xuất một thứ gì đó. Sử dụng phép tương tự đó, chúng ta cung cấp cho nhà 

máy multThree số 3, nhưng thay vì sản xuất một con số, nó tạo ra một nhà máy 

nhỏ hơn một chút. Nhà máy đó nhận số 5 và cũng cho ra một nhà máy. Nhà máy 

thứ ba nhận số 9, và sau đó tạo ra kết quả của chúng ta, 135. 

Hãy nhớ rằng kiểu của hàm này cũng có thể được viết như sau: 
 

multThree :: Int -> (Int -> (Int -> Int)) 
 

 

Kiểu (hoặc biến kiểu) trước dấu -> là kiểu của các giá trị mà một hàm 

nhận và kiểu sau nó là kiểu của các giá trị mà nó trả về. Vì vậy, hàm của chúng 



 

ta nhận một giá trị kiểu Int và trả về một hàm kiểu (Int -> (Int -> Int). 

Tương tự, hàm này nhận giá trị kiểu Int và trả về một hàm kiểu Int -> Int. 

Và cuối cùng, hàm này chỉ nhận một giá trị kiểu Int và trả về một giá trị khác 

kiểu Int. 

Hãy xem ví dụ về cách chúng ta có thể tạo một hàm mới bằng cách gọi 

một hàm có quá ít tham số: 
 

ghci> let multTwoWithNine = multThree 9 

ghci> multTwoWithNine 2 3 

54 
 

Trong ví dụ này, biểu thức multThree 9 dẫn đến một hàm nhận hai tham 

số. Chúng ta đặt tên cho hàm đó là multTwoWithNine, vì multThree 9 là 

một hàm nhận hai tham số. Nếu cả hai tham số được cung cấp, nó sẽ nhân hai 

tham số giữa chúng và sau đó nhân với 9, bởi vì chúng ta đã có hàm 

multTwoWithNine bằng cách áp dụng multThree cho 9. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn tạo một hàm nhận Int và so sánh nó 

với 100? Chúng ta có thể làm một cái gì đó như thế này: 
 

compareWithHundred :: Int -> Ordering 

compareWithHundred x = compare 100 x 
 

Ví dụ: hãy thử gọi hàm với 99: 
 

ghci> compareWithHundred 99 

GT 

100 lớn hơn 99, vì vậy hàm trả về GT hoặc lớn hơn. 

Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về những gì compare 100 sẽ trả về: một 

hàm nhận một số và so sánh nó với 100, đó chính xác là những gì chúng ta 

đang cố gắng lấy trong ví dụ của mình. Nói cách khác, định nghĩa sau và 

định nghĩa trước tương đương nhau: 
 

compareWithHundred :: Int -> Ordering 

compareWithHundred = compare 100 
 

Lời khai báo kiểu vẫn giữ nguyên như vậy, vì compare 100 trả về một 

hàm. Hàm compare có kiểu (Ord a) => a -> (a -> Ordering) và khi 

được gọi với 100 thì trả lại một (Num a, Ord a) => a -> Ordering. 

Ràng buộc về lớp kèm thêm đã xuất hiện ở đây vì 100 cũng thuộc về lớp Num. 

 
Section 

Yo! Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu được cách hoạt động của hàm curry và hàm 

từng phần vì chúng rất quan trọng! 

Các hàm trung tố cũng có thể được áp dụng từng phần bằng cách dùng section. 

Để đơn giản hóa một hàm trung tố, ta chỉ cần kẹp chúng giữa cặp ngoặc đơn sau khi 

cấp cho một vế tham số. Bằng cách này ta sẽ tạo ra một hàm; hàm này nhận vào một 

tham số rồi sau đó áp dụng cho vế đang bị thiếu. Một ví dụ về một hàm rất nhỏ như 

sau: 
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divideByTen :: (Floating a) => a -> a 

divideByTen = (/10) 
 

Việc gọi, chẳng hạn, divideByTen 200 là tương đương với việc 

viết 200/10, và cũng giống như (/10) 200.  
 

ghci> divideByTen 200 

20.0 

ghci> 200 / 10 

20.0 

ghci> (/10) 200 

20.0 
 

Một hàm có nhiệm vụ kiểm tra xem kí tự nhập vào có phải là chữ cái viết in 

hay không: 
 

isUpperAlphanum :: Char -> Bool 

isUpperAlphanum = (`elem` ['A'..'Z']) 
 

Điều duy nhất cần chú ý với các secton là khi bạn đang sử dụng toán tử - 

(âm hoặc trừ). Từ định nghĩa của các secton, (-4) sẽ dẫn đến một hàm nhận 

một số và trừ 4 từ nó. Tuy nhiên, để thuận tiện, (-4) có nghĩa là âm bốn. Vì 

vậy, nếu bạn muốn tạo một hàm trừ 4 từ số mà nó nhận được dưới dạng tham 

số, bạn có thể áp dụng một phần hàm trừ như sau: (subtract 4). 

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ta thử viết mỗi multThree 3 4 trong GHCI thay vì gắn nó 

với một tên bằng let hay truyền nó vào một hàm khác? 
 

ghci> multThree 3 4 

<interactive>:1:0: 

No instance for (Show (a -> a)) 

arising from a use of `print' at <interactive>:1:0-12 

Possible fix: add an instance declaration for (Show (a -> a)) 

In the expression: print it 

In a 'do' expression: print it 
 

GHCI báo cho ta biết rằng biểu thức vừa nhập đã tạo ra một hàm có kiểu a 

-> a nhưng không biết làm thế nào để in nó ra màn hình. Các hàm không phải 

là đối tượng của lớp Show, vì vậy ta không thể nhận được một chuỗi đẹp đẽ biểu 

diễn cho hàm. Còn khi ta gõ, chắng hạn như, 1 + 1 từ dấu nhắc GHCI prompt, 

ban đầu nó sẽ tính được 2 rồi gọi show đối với 2 để thu được một dạng hiển thị 

con số đó. Và dạng hiển thị của 2 chính là chuỗi "2", và nó sẽ được in ra màn 

hình cho chúng ta thấy. 
 

 

Thứ tự của các hàm bậc cao 



 

Hàm có thể nhận các hàm khác làm tham số rồi trả lại các hàm khác nữa. Để 

minh họa cho điều này, ta sẽ tạo một hàm, hàm này nhận vào một hàm rồi áp dụng 

nó hai lần cho một đối tượng nào đó: 
 

applyTwice :: (a -> a) -> a -> a 

applyTwice f x = f (f x) 
 

 

Trước tiên, hãy lưu ý khai báo kiểu. 

Trước đây, ta chưa cần dùng cặp ngoặc đơn 

vì -> bản thân nó đã gắn với đối tượng bên 

phải. Còn bây giờ, ngoặc đơn là bắt buộc; để 

chỉ rằng tham số thứ nhất là một hàm nhận 

vào một thứ gì dó rồi trả lại cũng thứ đó. 

Tham số thứ hai là một thứ cùng kiểu, và giá 

trị trả lại cũng cùng kiểu. Ta có thể đọc lời 

khai báo kiểu này theo cách curry, nhưng để 

tránh bị nhức đầu ta chỉ nói rằng hàm này 

nhận vào hai tham số rồi trả lại một thứ. 

Tham số đầu tiên là một hàm (có kiểu a -> 

a) và tham số thứ hai cũng là a đó. Hàm này 

có thể là Int -> Int hay String -> String hoặc thế nào cũng 

được.Nhưng rồi tham số thứ hai phải có cùng kiểu đó. 

Lưu ý Từ nay trở đi, ta sẽ nói rằng các hàm nhận vài tham số mặc dù mỗi hàm thật ra 

chỉ nhận một tham số rồi trả lại một hàm áp dụng từng phần cho đến tận khi ta 

đạt tới một hàm trả lại một giá trị cụ thể. Vì vậy, để đơn giản, ta sẽ nói rằng a -

> a -> a nhận vào hai tham số, mặc dù ta đã biết rằng bên trong nó, chuyện 

gì đang diễn ra. 

Phần thân hàm khá đơn giản. Ta chỉ việc dùng tham số f là một hàm, áp 

dụng x cho nó bằng việc lấy dấu cách để ngăn giữa chúng, rồi áp dụng kết quả thu 

được cho f một lần nữa. Dù sao, ta cứ nghịch hàm này đã: 
 

ghci> applyTwice (+3) 10 

16 

ghci> applyTwice (++ " HAHA") "HEY" 

"HEY HAHA HAHA" 

ghci> applyTwice ("HAHA " ++) "HEY" 

"HAHA HAHA HEY" 

ghci> applyTwice (multThree 2 2) 9 

144 

ghci> applyTwice (3:) [1] 

[3,3,1] 
 

Sự kì diệu và tiện dụng của việc áp dụng hàm từng phần đã rõ ràng. Nếu 

hàm được viết yêu cầu chúng ta trả lại một hàm chỉ nhận một tham số, thì ta có 

thể đơn giản là áp dụng từng phần một hàm đến điểm mà nó chỉ còn nhận một 

tham số, rồi truyền hàm này đi. Ví dụ: hàm + có hai tham số và trong ví dụ này, 
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chúng ta đã áp dụng một phần để nó chỉ nhận một tham số bằng cách sử dụng 

các section. 

 
Implementing zipWith 

Bây giờ ta sẽ dùng cách lập trình hàm cấp cao để lập một hàm rất hữu ích đã 

sẵn có trong thư viện tiêu chuẩn. Nó được gọi là zipWith. Hàm này nhận vào các 

tham số gồm có một hàm và hai danh sách rồi nối hai danh sách lại bằng cách áp 

dụng hàm giữa hai phần tử có thứ tự tương ứng. Sau đây là cách ta tạo ra nó: 
 

zipWith' :: (a -> b -> c) -> [a] -> [b] -> [c] 

zipWith' _ [] _ = [] 

zipWith' _ _ [] = [] 

zipWith' f (x:xs) (y:ys) = f x y : zipWith' f xs ys 

 
Hãy nhìn vào khai báo kiểu. Tham số thứ nhất là một hàm nhận vào hai đối 

tượng rồi trả lại một đối tượng thứ ba. Chúng không nhất thiết, nhưng có thể cùng 

kiểu với nhau. Các tham số thứ hai và thứ ba đều là danh sách. Kết quả cũng là một 

danh sách. Danh sách thứ nhất phải là một danh sách chứa a, vì hàm kết nối nhận 

vào các a làm đối số thứ nhất. Danh sách thứ hai phải chứa b, vì tham số thứ hai 

trong hàm kết nối có kiểu là b. Kết quả là một danh sách có chứa các c. Nếu lời 

khai báo kiểu của một hàm nói rằng nó chấp nhận một hàm a -> b -> c làm 

tham số, thì nó cũng sẽ chấp nhận một hàm a -> a -> a, nhưng ngược lại thì 

không. 

Lưu ý Hãy nhớ rằng khi bạn lập các hàm, đặc biệt là hàm cấp cao, mà chưa cảm thấ chắc 

chắn về kiểu, thì bạn có thể chỉ cần thử bỏ qua khai báo kiểu rồi kiểm tra xem 

Haskell suy luận nó thế nào bằng cách dùng :t. 

Hành động trong hàm này khá giống với hàm zipthông thường. Điều kiện biên 

vẫn y như vậy, chỉ khác là có thêm một đối số, đó là hàm nối, nhưng đối số đó không 

có ý nghĩa gì trong điều kiện biên, vì vậy ta chỉ cần dùng dấu _ để kí hiệu nó. Và 

phần thân hàm ở dạng mẫu cuối cùng cũng tương tự với zip, song nó không 

phải (x,y), mà là f x y. Một hàm bậc cao có thể được dùng cho một loạt những 

nhiệm vụ khác nhau nếu nó đủ độ tổng quát.  

Sau đây là một màn biểu diễn cho thấy tất cả những việc mà 

hàm zipWith' vừa lập có thể thực hiện: 
 

ghci> zipWith' (+) [4,2,5,6] [2,6,2,3] 

[6,8,7,9] 

ghci> zipWith' max [6,3,2,1] [7,3,1,5] 

[7,3,2,5] 

ghci> zipWith' (++) ["foo ", "bar ", "baz "] ["fighters", "hoppers", "aldrin"] 

["foo fighters","bar hoppers","baz aldrin"] 

ghci> zipWith' (*) (replicate 5 2) [1..] 

[2,4,6,8,10] 

ghci> zipWith' (zipWith' (*)) [[1,2,3],[3,5,6],[2,3,4]] [[3,2,2],[3,4,5],[5,4,3]] 

[[3,4,6],[9,20,30],[10,12,12]] 

Như bạn đã thấy, một hàm bậc cao có thể được dùng theo những cách rất linh 



 

hoạt. 

Lập trình mệnh lệnh thường dùng những thứ như vòng lặp for, vòng lặp while, 

gán một giá trị cho biến, kiểm tra trạng thái của nó, v.v. để đạt được một ddiefu gì 

đó, rồi bọc nó trong một giao diện, như một hàm. Lập trình hàm thì dùng các hàm 

bậc cao để đai diện cho các kiểu mẫu chung, như là xem xét hai danh sách theo 

từng cặp rồi thực hiện tính toán gì đó với những cặp đó, hoặc lấy ra một tập hợp 

đáp án rồi loại đi những cái không cần thiết. 

 
Hàm flip 

Ta sẽ lập một hàm khác đã có sẵn trong thư viện chuẩn, hàm flip. Flip đơn 

giản là nhận vào một hàm rồi trả lại một hàm mới giống như hàm ban đầu, chỉ 

khác là hai đối số đã bị đổi chỗ. Ta có thể lập nó như sau: 
 

flip' :: (a -> b -> c) -> (b -> a -> c) 

flip' f = g 

where g x y = f y x 
 

Dựa vào lời khai báo kiểu, ta nói rằng nó nhận một hàm, hàm này nhận một a và 

một b rồi trả về một hàm nhận một b và một a. Nhưng vì các hàm mặc định là được 

curry, nên cặp ngoặc tròn thứ hai thực sự không cần thiết, vì -> mặc định là gắn với 

đối tượng bên phải nó. (a -> b -> c) -> (b -> a -> c) cũng giống 

như (a -> b -> c) -> (b -> (a -> c)), và cũng giống như (a -> b 

-> c) -> b -> a -> c. Ta đã viết là g x y = f y x. Nếu điều này đúng, 

thì f y x = g x y cũng đúng, phải vậy không nhỉ? Ghi nhớ điều đó, ta có thể 

định nghĩa hàm này theo cách thậm chí còn đơn giản hơn: 
 

flip' :: (a -> b -> c) -> b -> a -> c 

flip' f y x = f x y 

 

Ở đây, ta tận dụng được đặc điểm curry của hàm. Khi ta gọi flip' f không 

có tham số y và x, nó sẽ trả lại một f nhận vào hai tham số, nhưng gọi các tham 

số này theo thứ tự lật lại. Mặc dù các hàm đã lật thường được truyền vào các hàm 

khác, ta vẫn có thể tận dụng curry khi lập các hàm cấp cao bằng cách nghĩ trước 

và viết ra kết quả sau cùng sẽ là gì nếu như hàm được gọi để áp dụng triệt để. 
 

ghci> zip [1,2,3,4,5] "hello" 

[(1,'h'),(2,'e'),(3,'l'),(4,'l'),(5,'o')] 

ghci> flip' zip [1,2,3,4,5] "hello" 

[('h',1),('e',2),('l',3),('l',4),('o',5)] 

ghci> zipWith div [2,2..] [10,8,6,4,2] 

[0,0,0,0,1] 

ghci> zipWith (flip' div) [2,2..] [10,8,6,4,2] 

[5,4,3,2,1] 
 

Nếu chúng ta flip' hàm zip, chúng ta sẽ nhận được một hàm giống như 

zip, ngoại trừ việc các mục từ danh sách đầu tiên được đặt vào các thành phần 

thứ hai của bộ giá trị và ngược lại. Hàm flip' div nhận tham số thứ hai của 

nó và chia nó cho đầu tiên của nó, vì vậy khi các số 2 và 10 được chuyển cho 
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hàm flip' div, kết quả giống như khi sử dụng div 10 2. 

 
Hộp công cụ của Lập trình viên hướng đối tượng 

Là một lập trình viên hướng đối tượng, chúng ta hiếm khi muốn hoạt 

động chỉ trên một giá trị. Chúng ta thường muốn lấy một loạt các số, chữ 

cái hoặc một số loại dữ liệu khác và biến đổi tập hợp để tạo ra kết quả của 

chúng ta. Trong phần này, chúng ta sẽ xem xét một số hàm hữu ích có thể 

giúp chúng ta làm việc với nhiều giá trị. 

 
Hàm map 

Hàm map [“ánh xạ”] nhận vào một hàm và một danh sách rồi áp dụng hàm 

đó cho từng phần tử thuộc danh sách, để tạo ra một danh sách mới. Ta hãy xem 

hàm map được định nghĩa thế nào: 
 

map :: (a -> b) -> [a] -> [b] 

map _ [] = [] 

map f (x:xs) = f x : map f xs 
 

Khai báo kiểu nói rằng nó nhận vào một hàm, hàm này nhận một a và trả lại 

một b, cùng một danh sách các a, rồi trả lại một danh sách các b. Điều hay là chỉ 

cần nhìn vào một kiểu hàm, đôi khi bạn có thể nói được rằng nó làm gì.  

map là một trong số các hàm cấp cao đa năng như vậy; nó có thể được dùng 

theo muôn vàn những cách khác nhau. Sau đây là màn trình diễn của hàm này: 
 

ghci> map (+3) [1,5,3,1,6] 

[4,8,6,4,9] 

ghci> map (++ "!") ["BIFF", "BANG", "POW"] 

["BIFF!","BANG!","POW!"] 

ghci> map (replicate 3) [3..6] 

[[3,3,3],[4,4,4],[5,5,5],[6,6,6]] 

ghci> map (map (^2)) [[1,2],[3,4,5,6],[7,8]] 

[[1,4],[9,16,25,36],[49,64]] 

ghci> map fst [(1,2),(3,5),(6,3),(2,6),(2,5)] 

[1,3,6,2,2] 
 

Có thể bạn đã nhận ra mỗi phép tính này có thể thực hiện được bằng cách gộp 

danh sách. map (+3) [1,5,3,1,6] cũng giống như viết [x+3 | x <- 

[1,5,3,1,6]]. Tuy nhiên, dùng map thì dễ đọc hơn nhiều trong những trường 

hợp bạn chỉ áp dụng một hàm nào đó lên các phần tử của một danh sách, đặc biệt là 

khi bạn phải tính map của map, vì khi đó nếu viết gộp danh sách thì có quá nhiều 

ngoặc vuông sẽ gây rối tung lên. 

 
Hàm filter 

Hàm filter [“lọc”] là một hàm nhận vào một vị ngữ (một hàm có nhiệm 

vụ thông báo một điều gì đó là đúng hay sai; trong trường hợp này là một hàm trả 

lại giá trị boole) và một danh sách rồi trả về danh sách các phần tử thỏa mãn điều 



 

kiện này. Khai báo kiểu và cách thành lập hàm như sau: 
 

filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a] 

filter _ [] = [] 

ifilter p (x:xs) 

| p x = x : filter p xs 

| otherwise = filter p xs 
 

Nói một cách đơn giản. Nếu p x được lượng giá là True, thì phần tử sẽ được 

đứng trong danh sách mới. Nếu không, nó phải đứng ngoài.  

Dưới đây là một vài ví dụ sử dụng hàm filter : 
 

ghci> filter (>3) [1,5,3,2,1,6,4,3,2,1] 

[5,6,4] 

ghci> filter (==3) [1,2,3,4,5] 

[3] 

ghci> filter even [1..10] 

[2,4,6,8,10] 

ghci> let notNull x = not (null x) in filter notNull [[1,2,3],[],[3,4,5],[2,2],[],[],[]] 

[[1,2,3],[3,4,5],[2,2]] 

ghci> filter (`elem` ['a'..'z']) "u LaUgH aT mE BeCaUsE I aM diFfeRent" 

"uagameasadifeent" 

ghci> filter (`elem` ['A'..'Z']) "i LAuGh at you bEcause u R all the same" 

"LAGER" 
 

Cũng như với hàm map, tất cả các ví dụ này cũng có thể đạt được bằng 

cách sử dụng các phép gộp danh sách với điều kiện. Không có quy tắc thiết lập 

nào về việc khi nào thì sử dụng map và filter so với sử dụng gộp danh sách. 

Bạn chỉ cần quyết định hàm nào dễ đọc hơn tùy thuộc vào mã và ngữ cảnh. 

Hàm filter tương đương với việc áp dụng một số điều kiện trong một 

danh sách hoặc là lọc một vài lần hoặc kết hợp các điều kiện với hàm logic &&. 

Đây là một ví dụ: 
 

ghci> filter (<15) (filter even [1..20]) 

[2,4,6,8,10,12,14] 
 

Trong ví dụ này, chúng ta lấy danh sách [1..20] và lọc nó để chỉ còn lại 

các số chẵn. Sau đó, chúng ta chuyển danh sách đó sang filter (<15) để 

loại bỏ số 15 trở lên. Đây là phiên bản danh sách gộp: 
 

ghci> [x | x <- [1..20], x < 15, even x] 

[2,4,6,8,10,12,14] 
 

Chúng ta sử dụng danh sách gộp mà chúng ta rút ra từ danh sách 

[1..20], và sau đó đưa ra những điều kiện cần để một số có trong danh 

sách kết quả. 

Bạn có nhớ hàm quicksort của chúng ta từ Chương 4 không? Chúng 

ta đã sử dụng gộp danh sách để lọc ra các phần tử danh sách nhỏ hơn (hoặc 

bằng) hoặc lớn hơn một số nào đó. Chúng ta có thể đạt được hàm tương 
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tự theo cách dễ đọc hơn bằng cách sử dụng filter: 
 

quicksort :: (Ord a) => [a] -> [a] 

quicksort [] = [] 

quicksort (x:xs) = 

let smallerOrEqual = filter (<= x) xs 

larger = filter (> x) xs 

in quicksort smallerOrEqual ++ [x] ++ quicksort larger 

 

Thêm những ví dụ về map và filter 

Ta hãy tìm số lớn nhất, nhỏ hơn 100000 và chia 

hết cho 3829. Để làm điều này, ta sẽ chỉ cần lọc một 

tập hợp các khả năng mà ta biết chắc rằng đáp số nằm 

đâu đó lẫn ở trong: 
 

largestDivisible :: Integer 

largestDivisible = head (filter p [100000,99999..]) 

where p x = x `mod` 3829 == 0 
 

Trước hết, ta hãy tạo một danh sách tất cả số dưới 100000, theo chiều giảm 

dần. Sau đó ta lọc danh sách này bằng vị ngữ thích hợp và vì các số đã được xếp 

giảm dần, nên số đầu tiên thỏa mãn vị ngữ sẽ là phần tử thứ nhất trong danh sách 

sau khi lọc. Ta thậm chí còn không cần dùng một danh sách hữu hạn làm tập hợp 

khởi đầu nữa. Đó là vì đã có tính lười biếng của Haskell: sau này kết thúc ta chỉ 

lấy phần tử đầu của danh sách sau khi lọc, nên chẳng bận tâm xem danh sách đó 

là hữu hạn hay vô hạn nữa. Việc lượng giá kết thúc khi tìm được nghiệm số đầu 

tiên. 

Như ví dụ tiếp theo của chúng ta, chúng ta sẽ tìm tổng của tất cả các 

hình vuông lẻ nhỏ hơn 10.000. Trong giải pháp của chúng ta, chúng ta sẽ 

sử dụng hàm takeWhile. Hàm này nhận một điều kiện và một danh sách. 

Bắt đầu từ đầu danh sách, nó trả về các phần tử của danh sách miễn là điều 

kiện luôn đúng. Khi một phần tử được tìm thấy mà điều kiện không giữ 

đúng, hàm sẽ dừng và trả về danh sách kết quả. Ví dụ, để lấy từ đầu tiên 

của một chuỗi, chúng ta có thể làm như sau: 
 

ghci> takeWhile (/=' ') "elephants know how to party" 

"elephants" 
 

Để tìm tổng của tất cả những bình phương nhỏ hơn 10000 và là số lẻ. Trước 

hết, ta bắt đầu bằng cách ánh xạ hàm (^2) lên danh sách vô hạn [1..]. Sau đó 

ta lọc chúng để chỉ lấy những số lẻ. Rồi tiếp theo ta sẽ lấy những phần tử từ danh 

sách khi chúng còn nhỏ hơn 10000. Cuối cùng, ta tính tổng của danh sách đó. 

Thậm chí ta còn không phải định nghĩa một hàm cho toàn bộ công việc này, ta có 

thể gõ vào một dòng lệnh trong GHCI: 
 

ghci> sum (takeWhile (<10000) (filter odd (map (^2) [1..]))) 

166650 
 

Tuyệt vời! Bắt đầu bằng một số liệu ban đầu nào đó (danh sách vô hạn chứa 



 

tất cả những số tự nhiên), ta ánh xạ lên nó, lọc nó rồi cắt bớt nó đến khi được 

danh sách như ý, tiếp theo ta chỉ cần lấy tổng chúng. Ta cũng đã có thể viết bằng 

dạng gộp danh sách sau: 
 

ghci> sum (takeWhile (<10000) [m | m <- [n^2 | n <- [1..]], odd m]) 

166650 
 

Đối với vấn đề tiếp theo của chúng ta, chúng ta sẽ giải quyết các trình tự 

Collatz. Chuỗi Collatz được định nghĩa như sau: 

• Bắt đầu với bất kỳ số tự nhiên nào. 

• Nếu số là 1, dừng lại. 

• Nếu là số chẵn, hãy chia nó cho 2. 

• Nếu số lẻ, hãy nhân nó với 3 và thêm 1. 

• Lặp lại thuật toán với số kết quả. 

 

Về bản chất, điều này cho chúng ta một chuỗi số. Các nhà toán học đưa ra giả 

thuyết rằng đối với tất cả các số bắt đầu, chuỗi sẽ kết thúc ở số 1. Ví dụ, nếu chúng 

ta bắt đầu bằng số 13, chúng ta nhận được dãy sau: 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4 , 2, 

1. (13*3 + 1 bằng 40. 40 chia 2 bằng 20, v.v.) Chúng ta có thể thấy rằng chuỗi bắt 

đầu bằng 13 có 10 số hạng. 

Đây là vấn đề chúng ta muốn giải quyết: Với tất cả các số bắt đầu từ 1 đến 

100, có bao nhiêu chuỗi Collatz có chiều dài lớn hơn 15? 

Bước đầu tiên của chúng ta sẽ là viết một hàm tạo ra một chuỗi: 
 

chain :: Integer -> [Integer] 

chain 1 = [1] 

chain n 

| even n = n:chain (n `div` 2) 

| odd n = n:chain (n*3 + 1) 
 

Đây là một hàm đệ quy khá chuẩn. Trường hợp cơ sở là 1, bởi vì tất cả 

các chuỗi của chúng ta sẽ kết thúc tại 1. Chúng ta có thể kiểm tra hàm để 

xem nó có hoạt động chính xác hay không: 
 

ghci> chain 10 

[10,5,16,8,4,2,1] 

ghci> chain 1 

[1] 

ghci> chain 30 

[30,15,46,23,70,35,106,53,160,80,40,20,10,5,16,8,4,2,1] 
 

Bây giờ chúng ta có thể viết hàm numLongChains, hàm này thực sự trả lời 

câu hỏi của chúng ta: 
 

numLongChains :: Int 

numLongChains = length (filter isLong (map chain [1..100])) where 

isLong xs = length xs > 15 
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Ta ánh xạ hàm chain lên danh sách [1..100] để thu được một danh sách 

các dãy, mà mỗi dãy lại được biểu diễn dưới dạng danh sách. Sau đó, ta lọc chúng 

bằng một vị ngữ thực hiện kiểm tra xem chiều dài dãy có hơn 15 hay không. Một 

khi ta đã lọc xong, ta sẽ thấy có bao nhiêu dãy còn lại trong danh sách kết quả. 

 

Lưu ý Hàm này có kiểu là numLongChains :: Int vì length trả lại 

một Int chứ không phải một Num a, điều này có lý do từ quá khứ. Nếu bạn 

muốn trả lại một Num a là dạng tổng quát hơn, ta có thể áp 

dụng fromIntegral lên con số chiều dài thu được. 

 

Ánh xạ hàm với nhiều tham số 

Cho đến nay, chúng ta đã ánh xạ các hàm chỉ nhận một tham số (như map 

(*2) [0..]). Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể ánh xạ các hàm có nhiều tham 

số. Ví dụ, chúng ta có thể làm một cái gì đó như map (*) [0..]. Trong 

trường hợp này, hàm *, có kiểu (Num a) => a -> a -> a, được áp dụng 

cho mỗi số trong danh sách. 

Như bạn đã thấy, chỉ đưa một tham số cho một hàm nhận hai tham số sẽ 

khiến hàm đó trả về một hàm nhận một tham số. Vì vậy, nếu chúng ta ánh xạ * 

vào danh sách [0..], chúng ta sẽ nhận lại một danh sách các hàm chỉ lấy một 

tham số. 

Đây là một ví dụ: 
 

ghci> let listOfFuns = map (*) [0..] 

ghci> (listOfFuns !! 4) 5 

20 
 

Lấy phần tử có chỉ số 4 từ danh sách của chúng ta sẽ trả về một hàm 

tương đương với (4*). Sau đó, chúng ta chỉ cần áp dụng 5 cho hàm đó, 

giống như (4*) 5 hoặc chỉ 4*5. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Lambdas 
 Lambda về cơ bản là các hàm khuyết danh; 

chúng được dùng đến khi ta cần một hàm nào đó 

dùng rồi bỏ đi ngay. Thông thường, ta tạo một 

lambda với mục đích duy nhất là truyền nó vào 

một hàm cấp cao. Để tạo một lambda, ta viết một 

dấu \ (vì nó trông giống như chữ lambda trong 

tiếng Hy Lạp) tiếp theo là các tham số, được ngăn 

bởi dấu cách. Sau đó là dấu -> và rồi phần thân 

hàm. Ta thường khoanh chúng trong cặp ngoặc 

tròn, vì nếu không các hàm lambda sẽ kéo dài 

sang phải cho đến hết dòng. 

Nếu bạn nhìn lên phía trên khoảng 5 inch (hay 

13 cm), bạn sẽ thấy rằng ta đã dùng một cách 

gắn where trong hàm numLongChains để đạt 

mục đích duy nhất là truyền hàm isLong vào trong filter. Ồ, thay vì làm 

vậy, ta có thể dùng một lambda: 
 

numLongChains :: Int 

numLongChains = length (filter (\xs -> length xs > 15) (map chain [1..100])) 
 

Lambda là biểu thức, vì vậy mà ta có thể truyền nó theo cách trên. Biểu 

thức (\xs -> length xs > 15) trả về 

một hàm, hàm này cho ta biết rằng liệu chiều 

dài của danh sách được truyền vào nó có hơn 

15 hay không. 

 

Những người chưa quen với cách hoạt 

động của curry và áp dụng từng phần thì hay 

dùng lambda những lúc thực ra không cần 

đến. Chẳng hạn, các biểu thức: 

 

ghci> map (+3) [1,6,3,2] 

[4,9,6,5] 

ghci> map (\x -> x + 3) [1,6,3,2] 

[4,9,6,5] 

Cả (+3) và (\x -> x+3) đều là các hàm nhận một số và cộng 3 vào nó, 

vì vậy các biểu thức này mang lại kết quả giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta không 

muốn tạo lambda trong trường hợp này, bởi vì nhìn nó hơi dài dòng. 

Giống như các hàm thông thường, lambdas có thể nhận bất kỳ số lượng 

tham số nào: 
 

ghci> zipWith (\a b -> (a * 30 + 3) / b) [5,4,3,2,1] [1,2,3,4,5] 

[153.0,61.5,31.0,15.75,6.6] 
 

Và cũng giống hàm thông thường, bạn có thể khớp mẫu với lambda. Khác biệt 

duy nhất là bạn không thể định nghĩa nhiều mẫu cho một tham số, chẳng hạn khiến 

cho các mẫu [] và (x:xs) cùng chung vào một tham số và rồi duyệt các giá trị 

qua chúng. Nếu một lần khớp mẫu thất bại trong lambda thì sẽ xuất hiện lỗi thực 
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thi, vì vậy phải cẩn thận khi khớp mẫu bằng lambda! 
 

ghci> map (\(a,b) -> a + b) [(1,2),(3,5),(6,3),(2,6),(2,5)] 

[3,8,9,8,7] 

 

NOTE Nếu khớp mẫu không thành công trong lambda, lỗi thời gian chạy sẽ xảy ra, vì vậy hãy 

cẩn thận! 

Hãy xem một ví dụ thú vị khác: 
 

addThree :: Int -> Int -> Int -> Int 

addThree x y z = x + y + z 

 
addThree :: Int -> Int -> Int -> Int 

addThree' = \x -> \y -> \z -> x + y + z 
 

Do cách các hàm được xử lý theo mặc định, hai hàm này tương đương 

nhau. Tuy nhiên, hàm addThree đầu tiên dễ đọc hơn nhiều. Hàm thứ hai 

nhìn rối cả não 

 

NOTE Lưu ý rằng trong ví dụ thứ hai, các lambdas không được bao quanh bởi dấu ngoặc 

đơn. Khi bạn viết lambda không có dấu ngoặc đơn, nó giả định rằng mọi thứ ở bên 

phải mũi tên -> đều thuộc về nó. Vì vậy, trong trường hợp này, việc bỏ qua dấu ngoặc 

đơn sẽ tiết kiệm được một số thao tác nhập. Tất nhiên, bạn có thể thêm các dấu ngoặc 

đơn nếu bạn thích chúng. 

Tuy nhiên, đôi khi việc sử dụng ký hiệu currying để thay thế lại rất 

hữu ích. Tôi nghĩ rằng hàm flip là dễ đọc nhất khi nó được định nghĩa 

như thế này: 
 

flip' :: (a -> b -> c) -> b -> a -> c 

flip' f = \x y -> f y x 
 

Mặc dù điều này giống với cách viết flip' f x y = f y x, cách 

viết mới của chúng ta cho thấy rõ ràng rằng điều này sẽ thường được sử dụng 

để tạo ra một hàm mới. tham số hoặc tham số hàm và một tham số bổ sung, 

sau đó chuyển hàm kết quả vào map hoặc zipWith: 
 

ghci> zipWith (flip (++)) ["love you", "love me"] ["i ", "you "] 

["i love you","you love me"] 

ghci> map (flip subtract 20) [1,2,3,4] 

[19,18,17,16] 
 

Bạn có thể sử dụng lambdas theo cách này trong các hàm của riêng mình 

khi bạn muốn làm rõ rằng các hàm của bạn có nghĩa là được áp dụng một 

phần và sau đó được chuyển cho các hàm khác dưới dạng tham số. 

 
  



 

Hàm gấp 
 

Hãy trở lại với đệ quy, ta phát hiện 

thấy một chủ đề xuyên suốt nhiều hàm 

đệ quy hoạt động trên danh sách. Thông 

thường, ta có điều kiện biên đối với 

danh sách rỗng. Ta đã giới thiệu 

mẫu x:xs và sau đó sẽ thực hiện thao 

tác nào đó liên quan đến một phần tử 

đơn lẻ và phần còn lại của danh sách. 

Hóa ra đây là một dạng mẫu rất thông 

dụng, vì vậy một số hàm rất tiện dụng 

đã được giới thiệu có kèm theo mẫu 

này. Những hàm này có tên là “gấp”. 

Chúng có dạng như hàm map, chỉ khác 

là thực hiện rút gọn danh sách thành 

một giá trị đơn lẻ. 

Một hàm gấp nhận vào một hàm nhị phân, một giá trị khởi đầu (tôi thích gọi 

nó là giá trị tích lũy) và một danh sách để gấp. Hàm nhị phân này được gọi với giá 

trị tích lũy và phần tử đầu (hoặc cuối), rồi tạo ra một giá trị tích lũy mới. Sau đó, 

hàm nhị phân được gọi lại với giá trị tích lũy mới này và phần tử đầu/cuối mới, và 

cứ như vậy. Một khi ta đã đi qua toàn bộ danh sách, thì chỉ còn lại giá trị tích lũy, 

đó chính là giá trị mà danh sách đã được rút gọn về. 

Gấp trái với foldl 
Trước hết, hãy xem hàm foldl, cũng được gọi là gấp trái. Nó gấp danh sách 

lại từ phía trái. Hàm nhị phân được áp dụng giữa giá trị đầu và phần tử đầu danh sách. 

Kết quả tạo ra một giá trị tích lũy mới, và hàm nhị phân được gọi với giá trị mới đó 

và phần tử kế tiếp, v.v. 

Ta hãy lập lại hàm sum, nhưng trong lần này, ta sẽ dùng cách gấp fold thay 

vì đệ quy một cách minh bạch: 
 

sum' :: (Num a) => [a] -> a 

sum' xs = foldl (\acc x -> acc + x) 0 xs 
 

Thử cái nào, một, hai, ba…: 
 

ghci> sum' [3,5,2,1] 

11 
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Ta hãy xét kĩ hơn cách làm việc của hàm fold 

này. \acc x -> acc + x là hàm nhị phân. 0 là 

giá trị khởi đầu còn xs là danh sách cần được gấp. 

Bây giờ, đầu tiên, 0 được dùng làm tham 

số acc cho hàm nhị phân và 3 được dùng là m 

tham số x (hoặc phần tử hiện thời). 0 + 3 cho 

ra 3 và nó trở thành giá trị tích lũy mới. Tiếp 

theo, 3 được dùng làm giá trị tích lũy và 8 trở thành 

giá trị tích lũy mới. Tiếp tục, 8 là giá trị tích 

lũy, 2 là phần tử hiện thời, giá trị tích lũy mới sẽ 

là 10. Sau cùng, số 10 đó được dùng làm giá trị 

tích lũy và 1 là phần tử hiện thời, cho ra số 11. Xin 

chúc mừng, bạn đã gấp xong! 

Biểu đồ hình bên vẽ một cách chuyên nghiệp 

nhằm minh họa cho thấy từng bước một quá trình 

gấp xảy ra như thế nào. Con số màu nâu xanh là giá 

trị được tích lũy. Bạn có thể thấy danh sách kiểu 

như được “gặm” hết từ phía bên trái giá trị tích lũy. 

Om nom nom nom! Nếu tính đến việc các hàm được 

curry, thì ta còn có thể viết lại một cách ngắn gọn 

hơn như sau: 

 

sum' :: (Num a) => [a] -> a 

sum' = foldl (+) 0 
 

Hàm lambda (\acc x -> acc + x) cũng hệt như (+). Ta có thể bỏ 

qua xs như là tham số vì việc gọi foldl (+) 0 sẽ trả lại một hàm nhận danh 

sách. Nói chung, nếu bạn có một hàm như foo a = bar b a, bạn có thể viết 

lại nó thành foo = bar b, vì tính curry. 

 

Gấp phải với foldr 
Hàm gấp phải, foldr hoạt động tương tự như gấp trái, chỉ khác là giá trị tích 

lũy gặm dần từ phía phải. Ngoài ra, hàm nhị phân trong gấp trái thì có giá trị tích 

lũy đứng làm tham số thứ nhất và giá trị hiện thời làm tham số thứ hai (theo đó \acc 

x -> ...), còn hàm nhị phân trong gấp phải có giá trị hiện thời đứng làm tham 

số thứ nhất và giá trị tích lũy làm tham số thứ hai (theo đó \x acc -> ...). Có 

lý khi nhận thấy rằng hàm gấp phải có giá trị tích lũy bên phía phải, vì nó thực hiện 

gấp từ phía đó. 

Giá trị gấp (và do đó, kết quả) của một hàm gấp có thể thuộc kiểu bất kì. Nó có 

thể là số, boole hoặc thậm chí cả một danh sách mới. Ta sẽ lập hàm ánh xạ bằng 

cách gấp phải. Giá trị tích lũy sẽ là một danh sách, ta sẽ tích lũy danh sách ánh xạ 

theo từng phần tử một. Theo đó, hiển nhiên phần tử đầu tiên phải là danh sách rỗng: 

 

map' :: (a -> b) -> [a] -> [b] 

map' f xs = foldr (\x acc -> f x : acc) [] xs 
 



 

Nếu ta ánh xạ (+3) lên [1,2,3], ta sẽ ánh xạ danh sách từ phía bên phải. 

Ta lấy phần tử cuối cùng, vốn là 3 rồi áp dụng hàm cho nó, kết quả là 6. Sau đó, 

ta đặt kết quả này vào trước giá trị tích lũy, []. Bây giờ 6:[] bằng [6] và đây 

là giá trị tích lũy mới. Ta áp dụng(+3) cho 2, nó bằng 5 và ta đặt trước (:) kết 

quả này đối với giá trị tích lũy, vì vậy bây giờ giá trị tích lũy sẽ là [5,6]. Ta 

áp dụng (+3) đối với 1 rồi đặt trước nó với giá trị tích lũy và vì vậy giá trị cuối 

cùng là [4,5,6]. 

Dĩ nhiên, ta có thể cũng đã áp dụng hàm này với gấp trái: 

 

map' :: (a -> b) -> [a] -> [b] 

map' f xs = foldl (\acc x -> acc ++ [f x]) [] xs 
 

Tuy nhiên, hàm ++ chậm hơn nhiều so với :, vì vậy chúng ta thường sử 

dụng các hàm gấp bên phải khi chúng ta tạo danh sách mới từ một danh sách. 

Một điểm khác biệt lớn giữa hai loại hàm gấp là các hàm gấp bên phải 

hoạt động trên danh sách vô hạn, trong khi các hàm gấp bên trái thì không! 

Hãy triển khai một hàm nữa với hàm gấp phải. Như bạn đã biết, hàm elem 

kiểm tra xem một giá trị có phải là một phần của danh sách hay không. Đây là 

cách chúng ta có thể sử dụng hàm gấp để triển khai: 
 

elem' :: (Eq a) => a -> [a] -> Bool 

elem' y ys = foldr (\x acc -> if x == y then True else acc) False ys 
 

Ở đây, acc là một giá trị Boolean. (Hãy nhớ rằng kiểu giá trị của acc 

và kiểu của kết quả cuối cùng luôn giống nhau khi xử lý các hàm gấp.) Chúng 

a bắt đầu với giá trị là False, vì chúng ta giả sử giá trị không có trong danh 

sách ban đầu . Điều này cũng cho chúng ta giá trị chính xác nếu chúng ta gọi 

nó trong danh sách trống, vì việc gọi một hàm gấp trên một danh sách trống 

chỉ trả về giá trị bắt đầu. 

  

Tiếp theo, chúng ta kiểm tra xem phần tử hiện tại có phải là phần tử chúng 

ta muốn hay không. Nếu đúng, chúng ta đặt acc thành True. Nếu không, 

chúng ta chỉ giữ nguyên acc. Nếu nó là False trước đó, thì nó vẫn như vậy 

vì yếu tố hiện tại này không phải là yếu tố chúng ta đang tìm kiếm. Nếu nó 

là True, nó vẫn như vậy khi phần còn lại của danh sách được gấp lại. 

 

Hàm foldl và foldr1  

Các hàm foldl1 và foldr1 hoạt động giống như foldl và foldr, ngoại trừ việc 

bạn không cần cung cấp cho chúng một bộ tích lũy bắt đầu rõ ràng. Chúng giả 

định phần tử đầu tiên (hoặc cuối cùng) của danh sách là bộ tích lũy bắt đầu, và 

sau đó bắt đầu gấp với phần tử bên cạnh nó. Với ý nghĩ đó, hàm maximum có 

thể được thực hiện như sau: 
 

maximum' :: (Ord a) => [a] -> a 

maximum' = foldl1 max 
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Chúng ta đã triển khai hàm maximum bằng cách sử dụng foldl1. Thay vì 

cung cấp bộ tích lũy bắt đầu, foldl1 chỉ giả sử phần tử đầu tiên là bộ tích lũy 

bắt đầu và chuyển sang phần tử thứ hai. Vì vậy, tất cả những gì foldl1 cần là 

một hàm nhị phân và một danh sách để gấp lại! Chúng ta bắt đầu ở đầu danh 

sách và sau đó so sánh từng phần tử với bộ tích lũy. Nếu nó lớn hơn bộ tích lũy 

của chúng ta, chúng ta giữ nó làm bộ tích lũy mới; nếu không, chúng ta giữ cái 

cũ. Chúng ta đã chuyển max sang foldl1 dưới dạng hàm nhị phân vì nó thực 

hiện chính xác điều đó: nhận hai giá trị và trả về giá trị lớn hơn. Vào thời điểm 

chúng ta đã xếp xong danh sách của mình, chỉ còn lại phần tử lớn nhất. 

Bởi vì chúng phụ thuộc vào danh sách mà chúng được gọi có ít nhất một 

phần tử, các hàm này gây ra lỗi thời gian chạy nếu được gọi với danh sách trống. 

Mặt khác, foldl và foldr, hoạt động tốt với các danh sách trống. 

 

NOTE Khi thực hiện hàm gấp, hãy nghĩ về cách nó hoạt động trên một danh sách trống. 

Nếu hàm không có ý nghĩa khi đưa ra một danh sách trống, bạn có thể sử dụng 

foldl1 hoặc foldr1 để triển khai nó. 

 

Một vài ví dụ về hàm gấp 

Để chứng minh các hàm gấp mạnh mẽ như thế nào, hãy triển khai một số 

hàm cơ bản tiêu chuẩn bằng cách sử dụng các hàm gấp. Đầu tiên, chúng ta sẽ 

viết hàm reverse: 
 

reverse' :: [a] -> [a] 

reverse' = foldl (\acc x -> x : acc) [] 
 

Ở đây, chúng ta đảo ngược danh sách bằng cách sử dụng danh sách 

trống làm bộ tích lũy bắt đầu và sau đó tiếp cận danh sách ban đầu của 

chúng ta từ bên trái và đặt phần tử hiện tại ở đầu bộ tích lũy. 

Hàm \acc x -> x:acc cũng giống như hàm :, ngoại trừ việc các 

tham số bị lật. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng có thể viết reverse' 

như sau: 
 

reverse' :: [a] -> [a] 

reverse' = foldl (flip (:)) [] 
 

Tiếp theo chúng ta sẽ viết lại hàm product: 
 

product' :: (Num a) => [a] -> a 

product' = foldl (*) 1  
 

Để tính tích của tất cả các số trong danh sách, chúng ta bắt đầu với 1 

làm bộ tích lũy. Sau đó, chúng ta gấp sang trái với hàm *, nhân từng phần 

tử với bộ tích lũy. 

Bây giờ chúng ta sẽ triển khai hàm filter: 
 

filter' :: (a -> Bool) -> [a] -> [a] 

filter' p = foldr (\x acc -> if p x then x : acc else acc) [] 
 

Ở đây, chúng ta sử dụng một danh sách trống làm bộ tích lũy bắt đầu. 



 

Sau đó, chúng ta gấp từ bên phải và kiểm tra từng phần tử. p là điều kiện của 

chúng ta. Nếu p x là True - nghĩa là nếu điều kiện giữ phần tử hiện tại - 

chúng ta đặt nó ở đầu bộ tích lũy. Nếu không, chúng ta chỉ sử dụng lại bộ 

tích lũy cũ của mình. 

Cuối cùng, chúng ta sẽ viết lại hàm last: 
 

last' :: [a] -> a 

last' = foldl1 (\_ x -> x) 
 

Để lấy phần tử cuối cùng của danh sách, chúng ta sử dụng một hàm 

foldl1. Chúng ta bắt đầu từ phần đầu tiên của danh sách, sau đó sử dụng một 

hàm nhị phân bỏ qua bộ tích lũy và luôn đặt phần tử hiện tại làm bộ tích lũy 

mới. Khi chúng ta đã đi đến cuối, bộ tích lũy trở thành phần tử cuối cùng. 

 
Một góc nhìn khác về hàm gấp 

Một cách khác để hình dung các hàm gấp bên phải và bên trái là các ứng 

dụng liên tiếp của một số hàm đối với các phần tử trong danh sách. Giả sử 

chúng ta có một hàm gấp bên phải, với hàm nhị phân f và bộ tích lũy bắt 

đầu z. Khi chúng ta gấp danh sách [3,4,5,6], về cơ bản chúng ta đang 

làm điều này: 
 

f 3 (f 4 (f 5 (f 6 z))) 
 

 

f được gọi với phần tử cuối cùng trong danh sách và bộ tích lũy, sau đó 

giá trị đó được đưa ra làm bộ tích lũy cho giá trị tiếp theo đến giá trị cuối 

cùng, v.v. 

Nếu chúng ta lấy f là + và giá trị bộ tích lũy bắt đầu là 0, chúng ta đang 

thực hiện điều này: 
 

3 + (4 + (5 + (6 + 0))) 
 

 

Hoặc nếu chúng ta viết + dưới dạng một hàm tiền tố, chúng ta đang thực 

hiện việc này: 
 

(+) 3 ((+) 4 ((+) 5 ((+) 6 0))) 
 

 

Tương tự, thực hiện thao tác gấp trái trên danh sách đó với g là hàm nhị 

phân và z là bộ tích lũy tương đương với điều này: 
 

g (g (g (g z 3) 4) 5) 6 
 

 

Nếu chúng ta sử dụng flip (:) làm hàm nhị phân và [] làm bộ tích 

lũy (chúng ta đang đảo ngược danh sách), điều đó tương đương với: 
 

flip (:) (flip (:) (flip (:) (flip (:) [] 3) 4) 5) 6 
 

 

Và chắc chắn, nếu bạn tính toán biểu thức đó, bạn sẽ nhận được [6,5,4,3]. 
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Gấp danh sách vô hạn 

Việc xem các hàm gấp dưới dạng các ứng dụng hàm liên tiếp trên các giá 

trị của danh sách có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về lý do tại sao hàm 

gấp đôi khi hoạt động hoàn toàn tốt trên các danh sách vô hạn. Hãy triển khai 

hàm và bằng một hàm gấp, sau đó viết nó ra dưới dạng một tập hợp các ứng 

dụng hàm kế tiếp, như chúng ta đã làm với các ví dụ trước của mình. Bạn sẽ 

thấy cách thức hoạt động của hàm foldr với sự lười biếng của Haskell để hoạt 

động trên các danh sách có độ dài vô hạn. 

Hàm and nhận một danh sách các giá trị Bool và trả về False nếu một 

hoặc nhiều phần tử là False; nếu không, nó trả về True. Chúng ta sẽ tiếp cận 

danh sách từ bên phải và sử dụng True làm bộ tích lũy bắt đầu. Chúng ta sẽ sử 

dụng && làm hàm nhị phân, vì chúng ta chỉ muốn kết thúc bằng True nếu tất 

cả các phần tử đều True. Hàm && trả về False nếu một trong các tham số của 

nó là False, vì vậy nếu chúng ta gặp một phần tử trong danh sách là False, 

bộ tích lũy sẽ được đặt là False và kết quả cuối cùng cũng sẽ là False, ngay 

cả khi tất cả các phần tử còn lại là True: 
 

and' :: [Bool] -> Bool 

and' xs = foldr (&&) True xs 
 

Biết cách thức hoạt động của hàm gấp, chúng ta thấy rằng biểu thức and' 

[True, False, True] sẽ được triển khai như thế này: 
 

True && (False && (True && True)) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Giá trị True cuối cùng đại diện cho bộ tích lũy bắt đầu của chúng ta, trong 

khi ba giá trị Bool đầu tiên là từ danh sách [True, False, True]. Nếu 

chúng ta cố gắng tính toán biểu thức trước, chúng ta sẽ nhận được False. 

Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thử điều này với một danh sách vô 

hạn, giả sử lặp lại False, có vô số phần tử, tất cả đều là False? Nếu chúng ta 

viết điều đó ra, chúng ta nhận được một cái gì đó như thế này: 
 

False && (False && (False && (False ... 
 

 

Haskell lười biếng, vì vậy nó sẽ chỉ tính toán những gì nó thực sự cần. Và 

hàm && hoạt động theo cách mà nếu tham số đầu tiên của nó là False, nó sẽ 

bỏ qua tham số thứ hai, vì hàm && chỉ trả về True nếu cả hai tham số của nó 

đều True: 
 

(&&) :: Bool -> Bool -> Bool 

True && x = x False 

&& _ = False 
 

Trong trường hợp danh sách vô tận các giá trị False, mẫu thứ hai khớp và 

False được trả về mà Haskell không cần đánh giá phần còn lại của danh sách 

vô hạn: 
 

ghci> and' (repeat False) 



 

False 
 

foldr sẽ hoạt động trên danh sách vô hạn khi hàm nhị phân mà chúng ta 

truyền cho nó không phải lúc nào cũng cần đánh giá tham số thứ hai của nó để 

cung cấp cho chúng ta một số loại câu trả lời. Ví dụ: && không quan tâm tham 

số thứ hai của nó là gì nếu tham số đầu tiên là False. 

 
Scans 

scanl và scanr cũng như foldl và foldr, chỉ khác là chúng báo cáo tất 

cả những trạng thái trung gian của giá trị tích lũy dưới dạng một danh sách. Cũng 

có scanl1 và scanr1, vốn tương tự như foldl1 và foldr1: 
 

ghci> scanl (+) 0 [3,5,2,1] 

[0,3,8,10,11] 

ghci> scanr (+) 0 [3,5,2,1] 

[11,8,3,1,0] 

ghci> scanl1 (\acc x -> if x > acc then x else acc) [3,4,5,3,7,9,2,1] 

[3,4,5,5,7,9,9,9] 

ghci> scanl (flip (:)) [] [3,2,1] 

[[],[3],[2,3],[1,2,3]] 
 

Khi dùng hàm scanl, kết quả sau cùng sẽ là phần tử cuối của danh sách, 

còn scanr sẽ đặt kết quả lên đầu danh sách. 

Scan được dùng để theo dõi tiến trình của một hàm thực hiện dưới hình thức gấp. 

Hãy trả lời câu hỏi này: Cần lấy bao nhiêu phần tử để lập nên tổng của các căn bậc 

hai các số nguyên sao cho tổng này vượt quá 1000? Để lấy căn bậc hai của số tự 

nhiên, ta chỉ cần viết map sqrt [1..]. Bây giờ để lấy tổng, ta có thể gấp, nhưng 

vì ta quan tâm đến việc tổng này diễn tiến ra sao, nên ta sẽ phải scan. Một khi scan 

xong, ta sẽ thấy được có bao nhiêu tổng nhỏ hơn 1000. Bình thường thì tổng thứ nhất 

trong danh sách scan bằng 1. Tổng thứ hai sẽ bằng 1 cộng với căn [bậc hai] của 2. 

Tổng thứ ba thì bằng lượng đó cộng với căn của 3. Nếu có X tổng dưới 1000, thì sẽ 

có X+1 phần tử cần để tổng vượt 1000. 
 

sqrtSums :: Int 

sqrtSums = length (takeWhile (<1000) (scanl1 (+) (map sqrt [1..]))) + 1 
 

Ở đây ta dùng takeWhile thay vì filter bởi lẽ filter không làm việc 

với danh sách vô hạn. Ngay cả khi ta biết rằng danh sách giảm dần, filter cũng 

không biết, vì vậy ta dùng takeWhile để cắt đứt danh sách scan ở chỗ xuất hiện 

tổng lớn hơn 1000. 

Tổng đầu tiên trong danh sách scan sẽ là 1. Tổng thứ hai sẽ là 1 cộng 

với căn bậc hai của 2. Tổng thứ ba sẽ là tổng cộng với căn bậc hai của 3. 

Nếu có x tổng dưới 1.000, thì x + 1 phần tử cho tổng vượt quá 1.000: 
 

ghci> sqrtSums 

131 

ghci> sum (map sqrt [1..131]) 

1005.0942035344083 

ghci> sum (map sqrt [1..130]) 
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993.6486803921487 
 

Và kìa, câu trả lời của chúng ta là chính xác! Nếu chúng ta tính tổng 

130 căn bậc hai đầu tiên, kết quả chỉ dưới 1.000, nhưng nếu chúng ta thêm 

một căn bậc hai vào đó, chúng ta sẽ vượt quá ngưỡng. 

 
Áp dụng hàm với $ 

Được rồi, tiếp theo ta sẽ xét đến hàm $, còn được gọi là áp dụng hàm. Trước hết, 

hãy kiểm tra xem nó được định nghĩa thế nào: 
 

($) :: (a -> b) -> a -> b 

f $ x = f x  
 

Gì thế này? Cái toán tử vô dụng này là gì? Đó 

chỉ là việc áp dụng hàm! À, gần đúng như vậy, 

nhưng không hẳn! Nếu như cách áp dụng hàm 

thông thường (đặt một dấu cách giữa hai thứ) có 

độ ưu tiên rất cao, thì $ lại có độ ưu tiên thấp nhất. 

Việc áp dụng hàm bằng dấu cách thì có tính kết 

hợp trái (theo đó f a b c cũng giống như ((f 

a) b) c)), còn áp dụng hàm với $ lại có tính 

kết hợp phải. 

Ừ, nghe vậy cũng ổn, nhưng điều đó giúp 

được gì cho ta? Trong hầu hết các tình huống, đó 

là một hàm rất tiện mà dùng nó thì ta không phải 

viết nhiều dấu ngoặc tròn nữa. Xét biểu thức sum (map sqrt [1..130]). 

Vì $ có độ ưu tiên thấp nên ta có thể viết lại biểu thức như sau: sum $ map sqrt 

[1..130], và đã tiết kiệm được những lần gõ phím quý giá! Khi gặp dấu $, biểu 

thức bên tay phải của nó được áp dụng như là tham số cho hàm bên tay trái. Thế 

còn sqrt 3 + 4 + 9 thì sao? Ở đây 9, 4 và căn [bậc hai] của 3 được cộng lại 

với nahu. Nếu ta muốn tính căn của tổng 3 + 4 + 9, ta phải viết sqrt (3 + 4 + 

9) hoặc nếu dùng $, thì có thể viết sqrt $ 3 + 4 + 9 vì $ có độ ưu tiên thấp 

hơn bất kì toán tử nào khác. Đó là lý do tại sao bạn có thể hình dùng dấu $ như là 

một dạng tương đương của viết dấu mở ngoặc tròn và rồi một dấu đóng ngoặc tròn 

nữa về hết phía bên phải của biểu thức. 

 

Hãy xem một ví dụ khác: 
 

ghci> sum (filter (> 10) (map (*2) [2..10])) 

80 
 

Chà, có rất nhiều dấu ngoặc đơn! Nó trông hơi xấu xí. Ở đây, (* 2) được 

ánh xạ vào [2..10], sau đó chúng tôi lọc danh sách kết quả để chỉ giữ lại 

những số lớn hơn 10 và cuối cùng những số đó được cộng lại với nhau. 

Chúng ta có thể sử dụng hàm $ để viết lại ví dụ trước của chúng ta và làm 

cho nó dễ nhìn hơn một chút: 
 

ghci> sum $ filter (> 10) (map (*2) [2..10]) 

80 
 



 

◦ 

Hàm $ là hàm liên kết phải, có nghĩa là một cái gì đó như f $ g $ x 

tương đương với f $ (g $ x). Với ý nghĩ đó, ví dụ trước một lần nữa có 

thể được viết lại như sau: 
 

ghci> sum $ filter (> 10) $ map (*2) [2..10] 

80 
 

Nhưng ngoài việc giúp ta tránh dùng cặp ngoặc tròn, $ còn có nghĩa rằng việc 

áp dụng hàm có thể được coi như là một hàm khác. Bằng cách này, ta có thể, chẳng 

hạn, ánh xạ một áp dụng hàm đối với một danh sách các hàm, như thế này: 
 

ghci> map ($ 3) [(4+), (10*), (^2), sqrt] 

[7.0,30.0,9.0,1.7320508075688772] 
 

Tại đây, hàm ($ 3) được ánh xạ trên danh sách. Nếu bạn nghĩ về những 

gì hàm ($ 3) thực hiện, bạn sẽ thấy rằng nó nhận một hàm và sau đó áp dụng 

chức năng đó thành 3. Vì vậy, mọi hàm trong danh sách đều được áp dụng cho 

3, điều này được thể hiện rõ trong kết quả. 

 

Hàm Hợp 

Trong toán học, hàm hợp được định nghĩa như sau:  

hàm hợp của hai hàm có sẵn là một hàm mới, sao cho khi được gọi với một tham số, 

chẳng hạn x, thì cũng tương đương với việc gọi g với tham số x rồi sau đó gọi f với 

kết quả đó. 

Trong Haskell, hàm hợp cũng giống như vậy. Ta viết hàm hợp bằng hàm .; hàm 

này được định nghĩa như sau: 
 

(.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> a -> c 

f . g = \x -> f (g x) 
 

Hãy để ý khai báo kiểu. f phải nhận tham số có kiểu giống nhiêu kiểu của giá trị 

trả lại từ g. Như vậy hàm kết quả nhận vào một tham số có cùng kiểu mà g nhận rồi 

trả lại giá trị có cùng kiểu với kiểu mà f trả lại. Biểu thức negate . (* 3) trả 

lại một hàm nhận vào một số, nhân nó với 3 rồi đảo dấu của nó. 

Một trong số những tác dụng của hàm hợp là tạo ra các hàm khi cần để truyền đến 

hàm khác. DĨ nhiên bạn có thể dùng lambda, nhưng nhiều khi, dùng hàm hợp thì rõ 

ràng hơn và gọn hơn. Chẳng hạn ta có một danh sách các số và muốn chuyển tất cả 

chúng thành số âm. Một cách làm là lấy giá trị tuyệt đối của từng số rồi đảo dấu đi, 

như sau: 

 

ghci> map (\x -> negate (abs x)) [5,-3,-6,7,-3,2,-19,24] 

[-5,-3,-6,-7,-3,-2,-19,-24] 
 

Lưu ý kí hiệu lambda và cách mà nó đóng vai trò kết quả của hàm hợp. Dùng 

hàm hợp, ta có thể viết lại như sau: 
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ghci> map (negate . abs) [5,-3,-6,7,-3,2,-19,24] 

[-5,-3,-6,-7,-3,-2,-19,-24] 
 

Tuyệt! Hàm hợp có tính kết hợp phải, vì vậy ta có thể hợp nhiều hàm cùng 

lúc. Biểu thức f (g (z x)) là tương đương với (f . g . z) x. Ghi nhớ 

điều này, ta có thể viết lại 
 

ghci> map (\xs -> negate (sum (tail xs))) [[1..5],[3..6],[1..7]] 

[-14,-15,-27] 

thành: 
 

ghci> map (negate . sum . tail) [[1..5],[3..6],[1..7]] 

[-14,-15,-27] 
 

negate . sum . tail là một hàm nhận một danh sách, áp dụng hàm 

tail cho nó, sau đó áp dụng hàm sum cho kết quả của nó, và cuối cùng áp 

dụng negate cho kết quả trước đó. Vì vậy, nó tương đương với lambda trước 

đó. 

 
Hàm hợp với nhiều tham số 

Còn về các hàm có nhiều số tham số thì sao? Nếu chúng ta muốn sử dụng 

chúng trong thành phần hàm, chúng ta thường phải áp dụng chúng một phần 

để mỗi hàm chỉ nhận một tham số. Hãy xem xét biểu thức này: 
 

sum (replicate 5 (max 6.7 8.9)) 
 

 

Biểu thức này có thể được viết lại như sau: 
 

(sum . replicate 5) max 6.7 8.9 
 

 

tương đương với cái này: 
 

sum . replicate 5 $ max 6.7 8.9 
 

 

Hàm replicate 5 được áp dụng cho kết quả tối đa là 6,7 8,9, và sau 

đó tổng được áp dụng cho kết quả đó. Lưu ý rằng chúng ta đã áp dụng một 

phần hàm sao chép đến điểm nó chỉ nhận một tham số, để khi kết quả của max 

6,7 8,9 được chuyển cho replicate 5, kết quả là một danh sách các số, 

sau đó được chuyển thành tổng. 

Nếu chúng ta muốn viết lại một biểu thức có nhiều dấu ngoặc bằng cách 

sử dụng thành phần hàm, trước tiên chúng ta có thể bắt đầu bằng cách viết ra 

hàm trong cùng và các tham số của nó. Sau đó, chúng ta đặt một $ trước nó và 

hợp tất cả các hàm có trước đó bằng cách viết chúng mà không có tham số cuối 

cùng của chúng và đặt dấu chấm giữa chúng. Giả sử chúng ta có biểu thức này: 
 

replicate 2 (product (map (*3) (zipWith max [1,2] [4,5]))) 
 

 

Chúng ta có thể viết như sau: 



 

 

replicate 2 . product . map (*3) $ zipWith max [1,2] [4,5] 
 

 

Làm thế nào chúng ta chuyển ví dụ đầu tiên thành ví dụ thứ hai? Đầu 

tiên, chúng ta xem xét hàm ở ngoài cùng bên phải và các tham số của nó, 

ngay trước khi đóng dấu ngoặc đơn. Hàm đó là zipWith max [1,2] 

[4,5].  

Chúng ta sẽ giữ nguyên điều đó, vì vậy bây giờ chúng ta có: 
 

zipWith max [1,2] [4,5] 
 

 

Sau đó, chúng ta xem hàm nào đã được áp dụng cho zipWith max [1,2] 

[4,5] và thấy rằng nó là map (*3). Vì vậy, chúng ta đặt $ giữa nó và những gì 

chúng ta có trước đó: 
 

map (*3) $ zipWith max [1,2] [4,5] 
 

 

Bây giờ chúng ta bắt đầu gộp. Chúng ta kiểm tra xem hàm nào đã được áp 

dụng cho tất cả điều này và chúng ta thấy rằng đó là product, vì vậy chúng ta 

hợp nó với map (* 3): 
 

product . map (*3) $ zipWith max [1,2] [4,5] 
 

 

Và cuối cùng, chúng ta thấy rằng hàm replicate 2 đã được áp dụng 

cho tất cả chúng và chúng ta có thể viết biểu thức như sau: 
 

replicate 2 . product . map (*3) $ zipWith max [1,2] [4,5] 
 

 

Nếu biểu thức kết thúc bằng ba dấu ngoặc đơn, rất có thể nếu bạn 

dịch nó thành hàm hợp bằng cách làm theo quy trình này, nó sẽ có hai 

toán tử thành phần. 

 
Kiểu Point-Free 

Một cách sử dụng phổ biến khác của hàm hợp là xác định các hàm theo 

kiểu point-free. Ví dụ: hãy xem xét một hàm chúng ta đã viết trước đó: 
 

sum' :: (Num a) => [a] -> a 

sum' xs = foldl (+) 0 xs 
 

Các xs nằm ở ngoài cùng bên phải về cả hai phía của dấu bằng. Vì lý do, 

chúng ta có thể bỏ qua xs ở cả hai bên, vì việc gọi hàm foldl (+) 0 tạo ra 

một hàm nhận danh sách. Bằng cách này, chúng ta đang viết hàm theo kiểu 

point-free: 
 

sum' :: (Num a) => [a] -> a 

sum' = foldl (+) 0 
 

Một ví dụ khác, hãy thử viết hàm sau theo kiểu point-free : 
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fn x = ceiling (negate (tan (cos (max 50 x)))) 
 

 

Chúng ta không thể loại bỏ x ở cả hai phía bên phải, vì x trong phần thân 

hàm được bao quanh bởi dấu ngoặc đơn. cos (max 50) sẽ không có ý nghĩa 

— bạn không thể nhận được cosin của một hàm. Những gì chúng ta có thể làm 

là thể hiện fn như một vị trí của các hàm, như thế này: 
 

fn = ceiling . negate . tan . cos . max 50 
 

 

Xuất sắc! Nhiều khi, point-free dễ đọc và ngắn gọn hơn, bởi vì nó khiến 

bạn nghĩ về các hàm và loại hàm tạo ra chúng, thay vì nghĩ về dữ liệu và cách 

nó xáo trộn. Bạn có thể sử dụng các hàm đơn giản và sử dụng hàm hợp như một 

loại keo để tạo thành các chức năng phức tạp hơn. 

Tuy nhiên, nếu một hàm quá phức tạp, việc viết nó theo kiểu point-free thực 

sự có thể khó đọc hơn. Vì lý do này, không khuyến khích tạo chuỗi dài của hàm 

hợp. Kiểu ưa thích là sử dụng let để cung cấp nhãn cho các kết quả trung gian 

hoặc chia vấn đề thành các bài toán con để ai đó đọc mã cũng có thể hiểu được 

dễ dàng hơn. 

Đầu chương, chúng ta đã giải bài toán tìm tổng của tất cả các bình phương 

lẻ nhỏ hơn 10.000. Đây là giải pháp khi được đưa vào một hàm: 
 

oddSquareSum :: Integer 

oddSquareSum = sum (takeWhile (<10000) (filter odd (map (^2) [1..]))) 
 

Với kiến thức của chúng ta về hàm hợp, chúng ta cũng có thể viết hàm như 

thế này: 
 

oddSquareSum :: Integer 

oddSquareSum = sum . takeWhile (<10000) . filter odd $ map (^2) [1..] 
 

Thoạt nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng bạn sẽ nhanh chóng làm quen với phong 

cách này. Code trông ít lằng nhằng hơn vì chúng ta đã loại bỏ các dấu ngoặc 

đơn. Khi đọc phần này, bạn chỉ có thể nói rằng filter odd được áp dụng cho 

kết quả của map (^2) [1..], sau đó takeWhile (<10000) được áp dụng 

cho kết quả của điều đó, và cuối cùng sum được áp dụng cho kết quả đó. 
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6 
MÔ-ĐUN  

 
 
 
 

 Module Haskell về cơ bản 

là một tệp xác định một số 

chức năng, kiểu và các lớp 

kiểu. Một chương trình 

Haskell là một tập hợp các 

module. 
Trong Haskell, module là tập hợp các 

hàm, kiểu, và lớp chứa kiểu có liên quan. 

Chương trình Haskell là một tập hợp các 

module trong đó module chính nạp những module khác rồi dùng các hàm định nghĩa 

trong đó để thực hiện nhiệm vụ. 

Việc chia mã lệnh vào trong nhiều module khác nhau có khá nhiều ưu điểm. Nếu 

một module đủ tính tổng quát, thì các hàm mà nó xuất ra sẽ có thể dùng được trong 

một loạt những chương trình khác nhau. Nếu mã lệnh của bạn được chia thành những 

nhiều module gói gọn, theo nghĩa không quá phụ thuộc vào nhau (ta cũng nói rằng 

chúng được ghép lỏng lẻo), thì sau này bạn có thể dùng lại chúng. Điều này giúp cho 

viết mã lệnh sẽ dễ quản lý hơn, khi mã lệnh được chia thành nhiều phần, mỗi phần 

có mục đích riêng nào đó. 

Thư viện chuẩn Haskell được chia thành các module, mỗi module chứa các hàm 

và kiểu có đôi chút liên quan với nhau và phục vụ một mục đích chung nào đó. Có 

một module để xử lý danh sách, một module để lập trình tương tranh (concurrent), 

một module giúp xử lý số phức, v.v. Tất cả mọi hàm, kiểu và lớp mà ta đã làm việc 

đến giờ đều thuộc về module Prelude, vốn mặc nhiên được nhập vào.  

Ở chương này, ta sắp xem xét một số module hữu dụng và các hàm trong module 

đó. Song trước hết, ta phải xem cách nhập module đã 
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. 

 
Nạp Modules 

Cú pháp dùng để nhập module trong file mã lệnh Haskell là import 

<module name>. Điều này phải được thực hiện trước bất kì định nghĩa hàm 

nào, vì vậy các lệnh nạp thường được thực hiên ở đầu file. Dĩ nhiên là một file 

lệnh có thể nạp nhiều module. Chỉ cần đặt mỗi lệnh nạp trên một dòng riêng.  

Ta hãy nạp module Data.List, module này có một loạt các hàm hữu ích 

giúp làm việc với danh sách. Bây giờ hãy dùng một hàm mà nó dung để tạo một 

hàm nói cho ta biết trong danh sách có bao nhiêu phần tử không trùng lặp nhau. 
 

import Data.List 

 
numUniques :: (Eq a) => [a] -> Int 

numUniques = length . nub 
 

Khi bạn viết import Data.List, tất cả các hàm được Data.List xuất 

ra đều có thể dùng được trong không gian tên tổng thể, nghĩa là bạn có thể gọi nó 

từ bất kì chỗ nào trong file lệnh. nub là một hàm được định nghĩa 

trong Data.List; hàm này nhận vào một danh sách và gạt bỏ tất cả những phần 

tử lặp thừa. Việc hợp length với nub bằng cách viết length . nub sẽ tạo ra 

một hàm tương đương với \xs -> length (nub xs). 

 

NOTE Để tìm kiếm các hàm hoặc để biết vị trí của chúng, hãy sử dụng Hoogle, có thể tìm thấy 

tại http://www.haskell.org/hoogle/. Đó là một công cụ tìm kiếm Haskell thực sự tuyệt 

vời cho phép bạn tìm kiếm theo tên hàm, tên module hoặc thậm chí nhập chữ ký. 

Bạn cũng có thể đặt các hàm của module bên trong không gian tên tổng thể 

khi dùng GHCI. Nếu bạn ở trong GHCI và muốn gọi được các hàm được xuất 

bởi Data.List, hãy gõ: 
 

ghci> :m + Data.List 
 

 

Nếu ta muốn nạp những tên từ nhiều module bên trong GHCI, ta không cần 

phải viết :m + nhiều lần, mà chỉ cần nạp nhiều module cùng lúc: 
 

ghci> :m + Data.List Data.Map Data.Set 
 

 

Tuy vậy, nếu bạn đã nạp một file lệnh mà nó đã nạp trước một module, bạn sẽ 

không cần phải dùng :m + để truy cập tới module đó. 

Nếu chỉ cần một số hàm từ một module, bạn có thể thực hiện nhập có chọn lựa. Nếu 

ta muốn nhập mỗi hai hàm nub và sort từ Data.List, ta sẽ viết: 
 

import Data.List (nub, sort) 
 

 

Bạn cũng có thể chọn cách nhập tất cả các hàm trong module trừ một số hàm 

nhất định. Điều này phát huy tác dụng khi một số module xuất các hàm có tên 

trùng nhau mà bạn muốn tránh những tên xung đột như vậy. Chẳng hạn ta đã có 
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riêng hàm mang tên nub và muốn nhập vào tất cả các hàm từ Data.List ngoại 

trừ hàm nub: 
 

import Data.List hiding (nub) 
 

 

Một cách khác để xử lý xung đột về tên là dùng lệnh nhập chọn lọc. 

Module Data.Map, trong đó có cấu trúc dữ liệu để tra các giá trị tương ứng từ 

các khóa, xuất một loạt các hàm có tên giống như hàm trong Prelude, chẳng 

hạn filter hoặc null. Vì vậy khi ta nhập Data.Map rồi gọi filter, 

Haskell sẽ không biết rằng phải dùng hàm nào. Sau đây là cách giải quyết: 
 

import qualified Data.Map 
 

 

Như vậy sẽ khiến cho khi ta muốn chỉ đến hàm filter trong Data.Map, ta 

sẽ phải viết Data.Map.filter, còn viết mỗi filter nghĩa là ta vẫn chỉ đến 

hàm filter thông thường mà ta vẫn biết và yêu quý. Nhưng việc phải 

gõ Data.Map ở trước từng hàm một trong module đó thì thật là tẻ nhạt. Đó là lý 

do tại sao ta có thể đổi tên hàm nhập chọn lọc thành một thứ ngắn gọn hơn: 
 

import qualified Data.Map as M 
 

 

Bây giờ để tham chiếu đến hàm filter của Data.Map, chúng tôi chỉ cần sử dụng 

M.filter. 

Như bạn đã thấy, ký hiệu . được sử dụng để tham chiếu các chức năng từ các 

mô-đun đã được nhập là đủ điều kiện, chẳng hạn như M.filter. Chúng ta cũng sử 

dụng nó để thực thi hàm hợp. Vậy làm thế nào để Haskell biết được ý của chúng 

ta khi chúng ta sử dụng nó? Chà, nếu chúng ta đặt nó giữa tên mô-đun đủ điều kiện 

và một hàm, không có khoảng trắng, nó được coi là chỉ đề cập đến hàm đã nạp; 

nếu không, nó được coi là hàm hợp. 

 

Lưu ý Một cách tuyệt vời để tiếp thu kiến thức Haskell mới là chỉ cần nhấp vào tài liệu thư viện 

tiêu chuẩn và khám phá các mô-đun và chức năng của chúng. Bạn cũng có thể xem mã 

nguồn Haskell cho từng mô-đun. Đọc mã nguồn của một số mô-đun sẽ cho bạn cảm giác 

chắc chắn về Haskell. 
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Giải quyết vấn đề bằng các hàm module 

Các mô-đun trong thư viện tiêu chuẩn cung cấp nhiều hàm có thể giúp cuộc 

sống của chúng ta dễ dàng hơn khi viết mã trong Haskell. Hãy xem một số 

ví dụ về cách sử dụng các hàm từ các mô-đun Haskell khác nhau để giải 

quyết vấn đề. 

 
Words 

Giả sử chúng ta có một chuỗi chứa một loạt các từ và chúng ta muốn 

biết mỗi từ xuất hiện trong chuỗi bao nhiêu lần. Hàm mô-đun đầu tiên 

mà chúng ta sẽ sử dụng là words trong Data.List. Hàm words 

chuyển đổi một chuỗi thành một danh sách các chuỗi trong đó mỗi chuỗi 

là một từ: 
 

ghci> words "hey these are the words in this sentence" 

["hey","these","are","the","words","in","this","sentence"] 

ghci> words "hey these are the words in this sentence" 

["hey","these","are","the","words","in","this","sentence"] 
 

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng hàm group, cũng nằm trong Data.List, để 

nhóm các từ giống hệt nhau lại với nhau. Hàm này nhận một danh sách và 

nhóm các phần tử thành danh sách con nếu chúng bằng nhau: 
 

ghci> group [1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,2,2,2,5,6,7] 

[[1,1,1,1],[2,2,2,2],[3,3],[2,2,2],[5],[6],[7]] 
 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu các phần tử bằng nhau không nằm 

liền kề trong danh sách của chúng ta? 
 

ghci> group ["boom","bip","bip","boom","boom"] 

[["boom"],["bip","bip"],["boom","boom"]] 
 

Chúng ta nhận được hai danh sách có chứa chuỗi "boom", mặc dù chúng 

ta muốn tất cả các lần xuất hiện của một số từ kết thúc trong cùng một danh 

sách. Chúng ta phải làm gì? Chà, chúng ta có thể sắp xếp danh sách các từ của 

mình từ trước! Để làm được điều đó, chúng ta sẽ sử dụng hàm sort, hàm này 

sẽ đóng vai trò quan trọng trong Data.List. Nó lấy một danh sách những 

thứ có thể được sắp xếp và trả về một danh sách mới giống như danh sách cũ, 

nhưng được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ nhất đến lớn nhất: 
 

ghci> sort [5,4,3,7,2,1] 

[1,2,3,4,5,7] 

ghci> sort ["boom","bip","bip","boom","boom"] 

["bip","bip","boom","boom","boom"] 

 

Chú ý rằng các chuỗi được đặt theo thứ tự bảng chữ cái. 

Chúng ta có tất cả các thành phần cho công thức của chúng ta. Bây giờ 

chúng ta chỉ cần viết nó ra. Chúng ta sẽ lấy một chuỗi, chia nhỏ thành danh 
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sách các từ, sắp xếp các từ đó rồi nhóm chúng lại. Cuối cùng, chúng ta sẽ sử 

dụng một số phép ánh xạ (map) để có được các bộ giá trị như ("boom", 

3), nghĩa là từ "boom" xuất hiện ba lần. 
 

import Data.List 

 
wordNums :: String -> [(String,Int)] 

wordNums = map (\ws -> (head ws, length ws)) . group . sort . words 
 

Chúng ta đã sử dụng hàm hợp để tạo ra hàm cuối cùng của chúng ta. Nó cần 
một chuỗi, chẳng hạn như "wa wa wa", và sau đó áp dụng words cho chuỗi 

đó, mô tả bằng ["wa","wa","fro","wa"]. Sau đó, sort được áp dụng và 
chúng ta nhận được ["wa","wa","wa", "đu"]. Áp dụng group cho kết 

quả này nhóm các từ liền kề bằng nhau, vì vậy chúng ta nhận được một danh 

sách danh sách các chuỗi: [["wa","wa","wa"],["fro"]]. Sau đó, chúng 
ta ánh xạ (map) một hàm lấy một danh sách và trả về một tuple, trong đó thành 

phần đầu tiên là phần đầu của danh sách và thành phần thứ hai là độ dài của nó, 
trên các từ được nhóm. Kết quả cuối cùng của chúng ta là 

[("wa",3),("fro",1)]. 

Đây là cách chúng ta có thể viết hàm này mà không cần hàm hợp: 
 

wordNums xs = map (\ws -> (head ws,length ws)) (group (sort (words xs))) 
 

 

Chà, quá tải dấu ngoặc đơn! Tôi nghĩ có thể dễ dàng thấy cách hàm hợp có 

thể làm cho hàm này dễ đọc hơn. 

 
Cọng cỏ trong đống cỏ 

Đối với nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta, chúng ta sẽ tạo một hàm lấy hai 

danh sách và cho chúng ta biết liệu danh sách đầu tiên có hoàn toàn nằm ở bất 

kỳ đâu trong danh sách thứ hai hay không. Ví dụ: danh sách [3,4] có trong 

[1,2,3,4,5], trong khi [2,5] thì không. Chúng ta sẽ đề cập đến danh sách 

đang được tìm kiếm như đống cỏ khô và danh sách mà chúng ta đang tìm kiếm 

như cọng cỏ. 

Chúng ta sẽ sử dụng hàm tails, nằm trong Data.List. Hàm tails 
nhận một danh sách và áp dụng liên tiếp hàm đuôi cho danh sách đó. Đây là một 

ví dụ: 
 

ghci> tails "party" 

["party","arty","rty","ty","y",""] 

ghci> tails [1,2,3] 

[[1,2,3],[2,3],[3],[]] 
 

Với kết quả trên có thể hơi khó để chúng ta thấy được tác dụng của tails. 

Có một ví dụ khác sẽ làm rõ điều này. 

Giả sử rằng chúng ta đang tìm kiếm chuỗi "art" bên trong chuỗi "party". 

Đầu tiên, chúng ta sử dụng tails để lấy tất cả các đuôi của danh sách. 

Sau đó, chúng ta kiểm tra từng cái đuôi và nếu có cái nào bắt đầu bằng chuỗi 

"art", chúng ta đã tìm thấy cọng cỏ trong đống cỏ khô của mình! Nếu chúng 

ta đang tìm kiếm "boo" bên trong "party", thì không có đuôi nào bắt đầu bằng 

chuỗi "boo". 
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Để xem liệu một chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi khác hay không, chúng ta sẽ 

sử dụng hàm isPrefixOf, hàm này cũng có trong Data.List. Nó nhận hai 

danh sách và cho chúng ta biết liệu danh sách thứ hai có được bắt đầu bằng 

danh sách đầu tiên hay không. 
 

ghci> "hawaii" `isPrefixOf` "hawaii joe" 

True 

ghci> "haha" `isPrefixOf` "ha" 

False 

ghci> "ha" `isPrefixOf` "ha" 

True 
 

 

Bây giờ chúng ta chỉ cần kiểm tra xem có phần đuôi nào của đống cỏ khô 

bắt đầu với cọng cỏ của chúng ta hay không. Để làm được điều đó, chúng ta có 

thể sử dụng hàm any từ Data.List. Hàm any nhận một điều kiện và một 

danh sách, và nó cho chúng ta biết liệu có phần tử nào từ danh sách thỏa mãn 

điều kiện hay không. 
 

ghci> any (> 4) [1,2,3] 

False 

ghci> any (=='F') "Frank Sobotka" 

True 

ghci> any (\x -> x > 5 && x < 10) [1,4,11] False 
 

 

Kết hợp các hàm này lại với nhau: 
 

import Data.List 

 
isIn :: (Eq a) => [a] -> [a] -> Bool 

needle `isIn` haystack = any (needle `isPrefixOf`) (tails haystack) 
 

Chúng ta sử dụng tails để tạo danh sách các đuôi của đống cỏ khô của 

chúng ta và sau đó xem liệu có bất kỳ đuôi nào bắt đầu bằng cọng cỏ của 

chúng ta hay không. Hãy chạy thử: 
 

ghci> "art" `isIn` "party" 

True 

ghci> [1,2] `isIn` [1,3,5] 

False 
 

 

Ồ, chờ một chút! Kết quả trên chỉ ra rằng hàm mà chúng ta vừa thực hiện 

đã có trong Data.List! Nó được gọi là isInfixOf và nó hoạt động giống 

như hàm isIn của chúng ta. 

 
Mật mã Caesar 

Gaius Julius Caesar đã giao cho chúng ta một nhiệm vụ quan trọng. Chúng 

ta phải chuyển một thông điệp tối mật cho Mark Antony ở Gaul. Đề phòng 
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trường hợp chúng ta bị bắt, chúng ta sẽ sử dụng một số hàm 

từ Data.Char để lén lút một chút và mã hóa tin nhắn bằng 

cách sử dụng mật mã Caesar. 

Mật mã Caesar là một phương pháp mã hóa thông điệp 

nguyên thủy bằng cách dịch chuyển từng ký tự theo một số 

vị trí cố định trong bảng chữ cái. Chúng ta có thể dễ dàng 

tạo một loại mật mã Caesar của riêng mình và chúng ta sẽ 

không bó buộc mình trong bảng chữ cái — chúng ta sẽ sử 

dụng toàn bộ dải ký tự Unicode. 

Để chuyển các ký tự tiến và lùi trong bảng chữ cái, 

chúng ta sẽ sử dụng các hàm ord và chr của mô-đun 

Data.Char, các hàm này chuyển đổi các ký tự thành số 

tương ứng của chúng và ngược lại: 
 

ghci> ord 'a' 

97 

ghci> chr 97 

'a' 

ghci> map ord "abcdefgh" 

[97,98,99,100,101,102,103,104] 
 

ord 'a' trả về 97 vì 'a' là ký tự thứ chín mươi bảy trong bảng ký tự 

Unicode. 

Sự khác biệt giữa các giá trị ord của hai ký tự bằng cách chúng cách xa 

nhau trong bảng Unicode. 

Hãy viết một hàm nhận một số vị trí để dịch chuyển và một chuỗi và trả về 

chuỗi đó trong đó mọi ký tự được dịch chuyển về phía trước trong bảng chữ cái 

theo nhiều vị trí đó. 
 

import Data.Char 

 
encode :: Int -> String -> String 

encode offset msg = map (\c -> chr $ ord c + offset) msg 
 

Mã hóa một chuỗi đơn giản như lấy thông điệp của chúng ta và ánh xạ 

lên nó một hàm nhận một ký tự, chuyển nó thành số tương ứng của nó, thêm 

một phần bù và sau đó chuyển đổi nó trở lại một ký tự. Một chàng cao bồi 

sẽ viết hàm này là (chr. (+ Offset). Ord). 
 

ghci> encode 3 "hey mark" 

"kh|#pdun" 

ghci> encode 5 "please instruct your men" 

"uqjfxj%nsxywzhy%~tzw%rjs" 

ghci> encode 1 "to party hard" 

"up!qbsuz!ibse" 
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Nội dung của chúng ta chắc chắn đã được mã hóa! 

Giải mã một tin nhắn về cơ bản chỉ là chuyển nó trở lại theo số vị trí mà 

nó đã được dịch chuyển ngay từ đầu. 
 

decode :: Int -> String -> String 

decode shift msg = encode (negate shift) msg 
 

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra nó bằng cách giải mã thông điệp của 

Caesar: 
 

ghci> decode 3 "kh|#pdun" 

"hey mark" 

ghci> decode 5 "uqjfxj%nsxywzhy%~tzw%rjs" 

"please instruct your men" 

ghci> decode 1 "up!qbsuz!ibse" 

"to party hard" 

 

Gấp trái 

Trong chương trước, bạn đã biết cách hoạt động của foldl và cách bạn 

có thể sử dụng nó để triển khai tất cả các loại hàm thú vị. Tuy nhiên, có một 

điểm bắt buộc đối với foldl mà chúng ta chưa khám phá: Việc sử dụng foldl 

đôi khi có thể dẫn đến cái gọi là lỗi tràn stack, xảy ra khi chương trình của bạn 

sử dụng quá nhiều dung lượng trong một phần cụ thể của bộ nhớ máy tính của 

bạn. Để chứng minh, hãy sử dụng foldl với hàm + để tính tổng một danh sách 

bao gồm một trăm số 1: 
 

ghci> foldl (+) 0 (replicate 100 1) 

100 
 

Điều này có vẻ hiệu quả. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn sử dụng 

foldl để tổng hợp một danh sách, như Tiến sĩ Evil đã nói, một triệu số 1? 
 

ghci> foldl (+) 0 (replicate 1000000 1) 

*** Exception: stack overflow 
 

Ooh, tệ thật! Bây giờ tại sao điều này xảy ra? Haskell lười biếng, và vì vậy nó 

làm sai lệch tính toán thực tế của các giá trị càng lâu càng tốt. Khi chúng ta sử dụng 

foldl, Haskell không tính toán (nghĩa là đánh giá) bộ tích lũy thực tế trên mỗi 

bước. Thay vào đó, nó làm mất đi sự đánh giá của nó. Trong bước tiếp theo, nó một 

lần nữa không đánh giá bộ tích lũy, nhưng lại phá vỡ đánh giá. Nó cũng giữ cho 

phép tính hoãn lại cũ trong bộ nhớ, bởi vì cái mới thường đề cập đến kết quả của nó. 

Vì vậy, khi hàm gấp vui vẻ đi theo con đường của nó, nó sẽ hình thành một loạt các 

tính toán trì hoãn, mỗi tính toán chiếm một lượng bộ nhớ không đáng kể. Cuối cùng, 

điều này có thể gây ra lỗi tràn stack. 

Đây là cách Haskell đánh giá biểu thức foldl (+) 0 [1,2,3]: 
 

foldl (+) 0 [1,2,3] = 

foldl (+) (0 + 1) [2,3] = 
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foldl (+) ((0 + 1) + 2) [3] = 

foldl (+) (((0 + 1) + 2) + 3) [] = 

((0 + 1) + 2) + 3 = 

(1 + 2) + 3 = 

3 + 3 =  

6 
 

Như bạn có thể thấy, trước tiên nó tạo ra một đống lớn các phép tính 

hoãn lại. Sau đó, khi nó đạt đến danh sách trống, nó sẽ thực sự đánh giá 

những tính toán bị trì hoãn đó. Đây không phải là vấn đề đối với danh sách 

nhỏ, nhưng đối với danh sách lớn chứa nhiều hơn một triệu phần tử, bạn sẽ 

gặp phải tình trạng tràn ngăn xếp, bởi vì việc đánh giá tất cả các phép tính 

bị trì hoãn này được thực hiện một cách đệ quy. Sẽ thật tuyệt nếu có một 

hàm có tên, chẳng hạn như, foldl', không làm trì hoãn việc tính toán phải 

không? Nó sẽ hoạt động như thế này: 
 

foldl' (+) 0 [1,2,3] = 

foldl' (+) 1 [2,3] = 

foldl' (+) 3 [3] = 

foldl' (+) 6 [] = 

6 
 

 

Các phép tính sẽ không bị hoãn lại giữa các bước của foldl, nhưng sẽ 

được đánh giá ngay lập tức. Chà, chúng ta thật may mắn vì Data.List cung 

cấp phiên bản foldl chặt chẽ hơn này và nó thực sự được gọi là foldl'. 

Hãy thử tính tổng của một triệu số 1 với foldl': 
 

ghci> foldl' (+) 0 (replicate 1000000 1) 

1000000 
 

Thật tuyệt vời! Vì vậy, nếu bạn gặp lỗi tràn ngăn xếp khi sử dụng foldl 

hãy thử chuyển sang foldl'. Ngoài ra còn có một phiên bản nghiêm ngặt 

hơn của foldl1, được đặt tên là foldl1'. 

 
Hãy tìm một vài con số thú vị 

Bạn đang đi bộ dọc theo con phố và một bà già 

đến gần bạn và nói: "Hãy giúp tôi tìm số tự nhiên 

đầu tiên sao cho tổng các chữ số của nó bằng 40?" 

Chà, bây giờ thì sao? Hãy sử dụng một số phép 

thuật Haskell để tìm một số như vậy. Ví dụ, nếu 

chúng ta tổng các chữ số của số 123, chúng ta nhận 

được 6, vì 1 + 2 + 3 bằng 6. Vậy, số đầu tiên có 

tính chất gì mà các chữ số của nó cộng lại với 40? 

Đầu tiên, hãy tạo một hàm nhận một số và cho 

chúng ta biết tổng các chữ số của nó. Chúng ta sẽ 

sử dụng một thủ thuật thú vị ở đây. Trước tiên, 

chúng ta sẽ chuyển đổi số của mình thành một 
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chuỗi bằng cách sử dụng hàm Show. Khi chúng ta có một chuỗi, chúng ta 

sẽ biến mỗi ký tự trong chuỗi đó thành một số và sau đó chỉ cần tính tổng 

danh sách các số đó. Để biến một ký tự thành một số, chúng ta sẽ sử dụng 

một hàm tiện dụng từ Data.Char có tên là digitToInt. Nó lấy một 

Char và trả về một Int: 
 

ghci> digitToInt '2' 

2 

ghci> digitToInt 'F' 

15 

ghci> digitToInt 'z' 

*** Exception: Char.digitToInt: not a digit 'z' 
 

Nó hoạt động trên các ký tự trong phạm vi từ '0' đến '9' và từ 'A' đến 'F' 

(chúng cũng có thể ở dạng chữ thường). 

Đây là hàm của chúng ta nhận một số và trả về tổng các chữ số của nó: 
 

import Data.Char 

import Data.List 

 
digitSum :: Int -> Int 

digitSum = sum . map digitToInt . show 
 

Chúng ta chuyển đổi nó thành một chuỗi, ánh xạ digitToInt trên chuỗi 

đó, và sau đó tính tổng danh sách các số kết quả. 

Bây giờ chúng ta cần phải tìm số tự nhiên đầu tiên sao cho khi chúng ta áp 

dụng giá trị của digitSum cho nó, chúng ta nhận được kết quả là 40. Để làm 

điều đó, chúng ta sẽ sử dụng hàm find, nằm trong Data.List. Nó nhận một 

điều kiện và một danh sách và trả về phần tử đầu tiên của danh sách khớp với 

điều kiện. Tuy nhiên, nó có một khai báo kiểu khá đặc biệt: 
 

ghci> :t find 

find :: (a -> Bool) -> [a] -> Maybe a 
 

Tham số đầu tiên là một điều kiện và tham số thứ hai là 

một danh sách — không có vấn đề gì lớn ở đây. Nhưng giá trị 

trả về thì sao? Nó nói Maybe a. Đó là kiểu bạn chưa từng gặp 

trước đây. Giá trị có kiểu Maybe a giống như một danh sách 

kiểu [a]. Trong khi một danh sách có thể có không, một hoặc 

nhiều phần tử, thì một giá trị có thể được nhập có thể có không 

phần tử hoặc chỉ một phần tử. Chúng ta sử dụng nó khi chúng 

ta muốn đại diện cho sự thất bại có thể xảy ra. Để tạo ra một 

giá trị không chứa gì, chúng ta chỉ sử dụng Nothing. Điều 

này tương tự như danh sách trống. Để xây dựng một giá trị 

chứa một cái gì đó, hãy viết chuỗi "hey", chúng ta viết Just "hey": 
 

ghci> Nothing 

Nothing 

ghci> Just "hey" 

Just "hey" 
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ghci> Just 3 

Just 3 

ghci> :t Just "hey" 

Just "hey" :: Maybe [Char] 

ghci> :t Just True 

Just True :: Maybe Bool 
 

Như bạn có thể thấy, một giá trị của Just True có kiểu có thể là Bool, 

giống như cách một danh sách chứa Booleans sẽ có kiểu [Bool]. 

Nếu find tìm thấy một phần tử thỏa mãn điều kiện, nó sẽ trả về phần tử 

đó được bao bọc trong một Just. Nếu không, nó sẽ trả về Nothing: 
 

ghci> find (> 4) [3,4,5,6,7] 

Just 5 

ghci> find odd [2,4,6,8,9] 

Just 9 

ghci> find (=='z') "mjolnir" 

Nothing 
 

Bây giờ chúng ta hãy quay trở lại việc thực hiện hàm của chúng ta. Chúng 

ta có hàm digitSum và biết cách tìm kiếm hoạt động, vì vậy, tất cả những 

gì còn lại cần làm là đặt hai hàm này lại với nhau. Hãy nhớ rằng chúng ta 

muốn tìm số đầu tiên có các chữ số cộng lại với nhau lên đến 40. 
 

firstTo40 :: Maybe Int 

firstTo40 = find (\x -> digitSum x == 40) [1..] 
 

Chúng ta chỉ lấy danh sách vô hạn [1 ..], và sau đó tìm số đầu tiên có 

digitSum là 40. 
 

ghci> firstTo40 

Just 49999 
 

Đã có câu trả lời của chúng ta! Nếu chúng ta muốn tạo một hàm tổng 

quát hơn không cố định trên 40 nhưng lấy tổng mong muốn của chúng ta 

làm tham số, chúng ta có thể thay đổi nó như vậy: 
 

firstTo :: Int -> Maybe Int 

firstTo n = find (\x -> digitSum x == n) [1..] 
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Đây là một bài kiểm tra nhanh: 
 

ghci> firstTo 27 

Just 999 

ghci> firstTo 1 

Just 1 

ghci> firstTo 13 

Just 49 

 

Ánh xạ từ khóa thành giá trị 
Khi xử lý dữ liệu trong một số loại tập hợp, chúng ta thường không quan tâm 

xem dữ liệu đó có theo thứ tự nào đó hay không; chúng ta chỉ muốn có thể 

truy cập nó bằng một khóa nhất định. 

Ví dụ, nếu chúng ta muốn biết ai sống ở một địa chỉ nào đó, chúng ta muốn 

tra cứu tên dựa trên địa chỉ đó. Khi làm những việc như vậy, chúng ta nói 

rằng chúng ta đã tìm kiếm giá trị mong muốn của mình (tên của ai đó) bằng 

một số loại khóa (địa chỉ của người đó). 

 
Almost As Good: Association Lists 

Có nhiều cách để đạt được ánh xạ khóa/giá trị. Một trong số đó là danh 

sách liên kết. Danh sách liên kết (còn được gọi là từ điển) là danh sách được 

sử dụng để lưu trữ các cặp khóa/giá trị mà thứ tự không quan trọng. Ví dụ: 

chúng ta có thể sử dụng danh sách liên kết để lưu trữ số điện thoại, trong đó 

số điện thoại sẽ là giá trị và tên của mọi người sẽ là khóa. Chúng ta không 

quan tâm chúng được lưu trữ theo thứ tự nào; chúng ta chỉ muốn nhận được 

đúng số điện thoại cho đúng người. 

Cách rõ ràng nhất để biểu diễn danh sách liên kết trong Haskell là có một 

danh sách các cặp. Thành phần đầu tiên trong cặp sẽ là khóa và thành phần 

thứ hai sẽ là giá trị. Dưới đây là ví dụ về danh sách liên kết có số điện thoại: 
 

phoneBook = 

[("betty", "555-2938") 

,("bonnie", "452-2928") 

,("patsy", "493-2928") 

,("lucille", "205-2928") 

,("wendy", "939-8282") 

,("penny", "853-2492") 

] 
 

Bất chấp việc thụt lề có vẻ kỳ quặc này, đây chỉ là danh sách các cặp chuỗi. 

Nhiệm vụ phổ biến nhất khi xử lý danh sách liên kết là tìm kiếm một số 

giá trị theo khóa. Hãy tạo một hàm tìm kiếm một số giá trị cho một khóa. 
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findKey :: (Eq k) => k -> [(k, v)] -> v 

findKey key xs = snd . head . filter (\(k, v) -> key == k) $ xs 
 

Điều này khá đơn giản. Hàm lấy một khóa và một danh sách, lọc danh 

sách để chỉ còn lại các khóa phù hợp, lấy cặp khóa/giá trị đầu tiên phù 

hợp và trả về giá trị. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu khóa chúng ta đang tìm kiếm không có 

trong danh sách liên kết? 

Ở đây, nếu một khóa không có trong danh sách liên kết, chúng ta sẽ 

cố gắng lấy phần đầu của một danh sách trống, điều này gây ra lỗi thời 

gian chạy. Chúng ta nên tránh làm cho các chương trình của mình dễ gặp 

sự cố, vì vậy hãy sử dụng loại dữ liệu Maybe. Nếu không tìm thấy chìa 

khóa, chúng sẽ trả về Nothing. Nếu chúng tìm thấy nó, chúng sẽ trả về 

Just một thứ gì đó, trong đó một thứ gì đó là giá trị tương ứng với khóa 

đó. 
 

findKey :: (Eq k) => k -> [(k, v)] -> Maybe v 

findKey key [] = Nothing 

findKey key ((k,v):xs) 

| key == x = Just v 

| otherwise = findKey key xs 
 

Nhìn vào khai báo kiểu. Nó cần một khóa có thể được đánh đồng và một 

danh sách liên kết, và sau đó nó có thể tạo ra một giá trị.  

Đây là một hàm đệ quy hoạt động trên một danh sách. Trường hợp cơ 

sở, tách danh sách thành phần đầu và phần đuôi, các lệnh gọi đệ quy — tất 

cả đều có ở đó. Đây là kiểu fold cổ điển, vì vậy, hãy xem cách này sẽ được 

triển khai dưới dạng fold như thế nào. 
 

findKey :: (Eq k) => k -> [(k, v)] -> Maybe v 

findKey key xs = foldr (\(k, v) acc -> if key == k then Just v else acc) Nothing xs 

 

NOTE Thông thường, tốt hơn là sử dụng fold cho mẫu đệ quy danh sách chuẩn này, thay vì 

viết đệ quy một cách rõ ràng, vì chúng dễ đọc và dễ xác định hơn. Mọi người đều biết 

đó là lần đầu tiên khi họ nhìn thấy lệnh gọi trong foldr, nhưng cần phải suy nghĩ nhiều 

hơn để đọc đệ quy rõ ràng. 

 
ghci> findKey "penny" phoneBook 

Just "853-2492" 

ghci> findKey "betty" phoneBook 

Just "555-2938" 

ghci> findKey "wilma" phoneBook 

Nothing 
 

Công việc này như một cái duyên vậy! Nếu chúng ta có số điện thoại của 

một cô gái, chúng ta chỉ (Jusst) cần lấy số; nếu không, chúng ta không nhận 

được gì (Nothing). 
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Data.Map 
Ta vừa tạo lập 

hàm lookup từ Data.List. Nếu muốn tìm 

giá trị tương ứng với một khóa, ta phải duyệt 

suốt toàn bộ những phần tử của danh sách đến 

khi tìm thấy. Module Data.Map có những 

danh sách liên kết chạy nhanh hơn (vì bản chất 

chúng được lập theo cấu trúc cây) và cũng có 

nhiều hàm ứng dụ  ng hơn. Từ giờ trở đi, ta sẽ 

coi rằng đang làm việc với ánh xạ (map) thay vì 

các danh sách liên kết. 

Vì Data.Map xuất khẩu các hàm có tên 

xung đột với những hàm 

trong Prelude và Data.List, nên ta sẽ viết 

lệnh nhập chọn lọc. 
 

import qualified Data.Map as Map 
 

 

Đặt lệnh import nói trên vào trong một mã lệnh chương trình rồi tải mã lệnh 

đó từ GHCI. 

Hãy tiếp tục và xem rằng Data.Map có gì cho chúng ta! Sau đây là tóm tắt cơ 

bản về các hàm trong đó. 

Hàm fromList nhận vào một danh sách liên kết (dưới dạng danh sách) rồi 

trả về ánh xạ với cùng những mối liên kết đó: 
 

ghci> Map.fromList [(3,"shoes"),(4,"trees"),(9,"bees")] 

fromList [(3,"shoes"),(4,"trees"),(9,"bees")] 

ghci> Map.fromList [("kima","greggs"),("jimmy","mcnulty"),("jay","landsman")] 

fromList [("jay","landsman"),("jimmy","mcnulty"),("kima","greggs")] 
 

Khi một map từ Data.Map được hiển thị trên terminal, map đó sẽ được 

hiển thị dưới dạng fromList và sau đó là danh sách liên kết đại diện cho 

map, mặc dù nó không còn là danh sách nữa. 

Nếu có các khóa trùng lặp trong danh sách liên kết ban đầu, các khóa trùng 

lặp sẽ bị loại bỏ: 
 

ghci> Map.fromList [("MS",1),("MS",2),("MS",3)] 

fromList [("MS",3)] 
 

Đây là kiểu của fromList: 
 

Map.fromList :: (Ord k) => [(k, v)] -> Map.Map k v 
 

 

Nó nói rằng hàm này nhận vào một danh sách những cặp kiểu k và v rồi trả về 

một ánh xạ trong đó chiếu các khóa có kiểu k đến kiểu v. Lưu ý rằng khi ta lập các 

danh sách liên kết từ danh sách thường, thì các khóa chỉ cần so sánh đồng nhất 

[bằng hoặc khác] được (nghĩa là kiểu của chúng thuộc về lớp Eq) nhưng trong 
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trường hợp này thì chúng còn phải so sánh được. Đó là một điều kiện bắt buộc 

trong module Data.Map. Nó yêu cầu các khóa phải có thứ tự thì mới sắp xếp 

chúng lên cây được. 

Bây giờ chúng ta có thể sửa đổi danh sách liên kết sách phoneBook ban đầu 

của mình thành một map. Chúng ta cũng sẽ thêm khai báo loại, chỉ vì chúng ta 

có thể: 
 

import qualified Data.Map as Map 

 
phoneBook :: Map.Map String String 

phoneBook = Map.fromList $ 

[("betty", "555-2938") 

,("bonnie", "452-2928") 

,("patsy", "493-2928") 

,("lucille", "205-2928") 

,("wendy", "939-8282") 

,("penny", "853-2492") 

] 
 

Tuyệt! Hãy tải tập lệnh này vào GHCi và thử nghiệm với phoneBook 

của chúng ta. 

Trước tiên, chúng ta sẽ sử dụng lookup để tìm kiếm một số số điện thoại. 

lookup lấy một khóa và một map, và cố gắng tìm giá trị tương ứng trong 

map. Nếu nó thành công, nó trả về giá trị được bao bọc trong Just; nếu 

không, nó trả về Nothing: 
 

ghci> :t Map.lookup 

Map.lookup :: (Ord k) => k -> Map.Map k a -> Maybe a 

ghci> Map.lookup "betty" phoneBook 

Just "555-2938" 

ghci> Map.lookup "wendy" phoneBook 

Just "939-8282" 

ghci> Map.lookup "grace" phoneBook 

Nothing 
 

Đối với thủ thuật tiếp theo của chúng ta, chúng ta sẽ tạo một map mới từ 

phoneBook bằng cách chèn một số. insert lấy một khóa, một giá trị và một 

map, đồng thời trả về một map mới giống như map cũ, nhưng với khóa và giá 

trị được chèn: 
 

ghci> :t Map.insert 

Map.insert :: (Ord k) => k -> a -> Map.Map k a -> Map.Map k a 

ghci> Map.lookup "grace" phoneBook 

Nothing 

ghci> let newBook = Map.insert "grace" "341-9021" phoneBook ghci> 

Map.lookup "grace" newBook 

Just "341-9021" 
 

Hãy kiểm tra xem chúng ta có bao nhiêu số. Chúng ta sẽ sử dụng hàm 
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size từ Data.Map, hàm này lấy map và trả về kích thước của nó: 
 

ghci> :t Map.size 

Map.size :: Map.Map k a -> Int 

ghci> Map.size phoneBook 

6 

ghci> Map.size newBook 

7 
 

Các số trong danh bạ điện thoại của chúng ta được biểu diễn dưới dạng chuỗi. Giả sử 

chúng ta muốn sử dụng danh sách Ints để đại diện 

cho số điện thoại. Vì vậy, thay vì có một số như "939-

8282", chúng ta muốn có [9,3,9,8,2,8,2]. Đầu tiên, 

chúng ta sẽ tạo một hàm chuyển đổi chuỗi số điện 

thoại thành danh sách Ints. Chúng ta có thể cố gắng 

ánh xạ digitToInt từ Data.Char qua chuỗi của 

chúng ta, nhưng nó sẽ không biết phải làm gì với dấu 

gạch ngang! Đó là lý do tại sao chúng ta cần loại bỏ 

bất kỳ thứ gì trong chuỗi đó không phải là số. Để làm 

điều này, chúng ta sẽ tìm kiếm trợ giúp từ hàm 

isDigit từ Data.Char, hàm này nhận một ký tự 

và cho chúng ta biết liệu nó có đại diện cho một chữ 

số hay không. Khi chúng ta đã lọc chuỗi của mình, chúng ta sẽ chỉ ánh xạ 

digitToInt qua nó. 
 

string2digits :: String -> [Int] 

string2digits = map digitToInt . filter isDigit 
 

Đừng bao giờ quên import Data.Char nhé: 
 

ghci> string2digits "948-9282" 

[9,4,8,9,2,8,2] 
 

Tuyệt! Bây giờ, hãy sử dụng hàm map từ Data.Map để ánh xạ string2digits 

qua phoneBook của chúng ta: 
 

ghci> let intBook = Map.map string2digits phoneBook 

ghci> :t intBook 

intBook :: Map.Map String [Int] 

ghci> Map.lookup "betty" intBook 

Just [5,5,5,2,9,3,8] 
 

map từ Data.Map nhận một hàm và một map, và áp dụng hàm đó cho 

từng giá trị trong map. 

Hãy mở rộng danh bạ điện thoại của chúng ta. Giả sử rằng một người có 

thể có nhiều số và chúng ta có một danh sách liên kết được thiết lập như thế 

này: 
 

phoneBook = 

[("betty", "555-2938") 

,("betty", "342-2492") 
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,("bonnie", "452-2928") 

,("patsy", "493-2928") 

,("patsy", "943-2929") 

,("patsy", "827-9162") 

,("lucille", "205-2928") 

,("wendy", "939-8282") 

,("penny", "853-2492") 

,("penny", "555-2111") 

] 
 

Nếu chúng ta chỉ sử dụng fromList để đưa nó vào map, chúng ta sẽ 

mất một vài con số! 

Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng một hàm khác có trong Data.Map: 

fromListWith. Hàm này hoạt động giống như fromList, nhưng thay vì 

loại bỏ các khóa trùng lặp, nó sử dụng một hàm được cung cấp cho nó để 

quyết định phải làm gì với chúng. 
 

phoneBookToMap :: (Ord k) => [(k, String)] -> Map.Map k String 

phoneBookToMap xs = Map.fromListWith add xs 

where add number1 number2 = number1 ++ ", " ++ number2 
 

Nếu fromListWith nhận thấy rằng khóa đã có ở đó, nó sẽ sử dụng hàm 

được cung cấp để nối hai giá trị đó thành một và thay thế giá trị cũ bằng giá trị 

mà nó nhận được bằng cách chuyển các giá trị xung đột vào hàm: 
 

ghci> Map.lookup "patsy" $ phoneBookToMap phoneBook 

"827-9162, 943-2929, 493-2928" 

ghci> Map.lookup "wendy" $ phoneBookToMap phoneBook 

"939-8282" 

ghci> Map.lookup "betty" $ phoneBookToMap phoneBook 

"342-2492, 555-2938" 
 

Trước tiên, chúng ta cũng có thể tạo tất cả các giá trị trong danh sách 

đơn phần tử danh sách liên kết và sau đó sử dụng ++ để kết hợp các số: 
 

phoneBookToMap :: (Ord k) => [(k, a)] -> Map.Map k [a] 

phoneBookToMap xs = Map.fromListWith (++) $ map (\(k, v) -> (k, [v])) xs 
 

Hãy test đoạn code trên trong GHCi: 
 

ghci> Map.lookup "patsy" $ phoneBookToMap phoneBook 

["827-9162","943-2929","493-2928"] 
 

Ngon lành rồi! 

Bây giờ, giả sử chúng ta đang tạo một map từ một danh sách liên kết 

các số và khi tìm thấy một khóa trùng lặp, chúng ta muốn giá trị lớn nhất 

của khóa được giữ lại. Chúng ta có thể làm như sau: 
 

ghci> Map.fromListWith max [(2,3),(2,5),(2,100),(3,29),(3,22),(3,11),(4,22),(4,15)] 

fromList [(2,100),(3,29),(4,22)] 
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Hoặc chúng ta có thể chọn thêm các giá trị dùng chung khóa với nhau: 
 

ghci> Map.fromListWith (+) [(2,3),(2,5),(2,100),(3,29),(3,22),(3,11),(4,22),(4,15)] 

fromList [(2,108),(3,62),(4,37)] 
 

 

Vì vậy, bạn đã thấy rằng Data.Map và các mô-đun khác do Haskell cung 

cấp khá tuyệt. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét cách tạo mô-đun của riêng bạn. 

 
Tự tạo mô-đun riêng 

Như tôi đã nói ở đầu chương này, khi 

bạn đang viết chương trình, bạn nên lấy 

các hàm và kiểu hoạt động hướng tới một 

mục đích tương tự và đặt chúng vào một 

mô-đun riêng biệt. Bằng cách đó, bạn có 

thể dễ dàng sử dụng lại các hàm đó trong 

các chương trình khác chỉ bằng cách nhập 

mô-đun của mình. 

Khi bạn nhập một mô-đun, bạn có thể 

sử dụng các hàm mà nó xuất ra. Một mô-đun cũng có thể xác định các hàm 

mà nó sử dụng nội bộ, nhưng chúng ta chỉ có thể xem và sử dụng những 

hàm mà nó xuất. 

 
Mô-đun hình học 

Để chứng minh, chúng tôi sẽ tạo một mô-đun nhỏ cung cấp một số hàm 

để tính thể tích và diện tích của một vài đối tượng hình học. Chúng ta sẽ bắt 

đầu bằng cách tạo một tệp có tên là Geometry.hs. 

Ở phần đầu của mô-đun, chúng ta sẽ đặt tên mô-đun. Nếu chúng ta có 

một tệp tên là Geometry.hs, thì chúng ta nên đặt tên mô-đun của mình là 

Geometry. Chúng ta đặt tên các hàm mà nó xuất, và sau đó chúng ta có thể 

thêm các hàm. Dưới đây là phần code: 
 

module Geometry 

( sphereVolume 

, sphereArea 

, cubeVolume 

, cubeArea 

, cuboidArea 

, cuboidVolume 

) where 
 

Như bạn có thể thấy, chúng ta sẽ tính các diện tích và thể tích cho hình cầu, 

hình khối và hình lập phương. Hình cầu là một thứ tròn như quả bưởi, hình lập 

phương giống như một con xúc sắc, và một hình khối (hình chữ nhật) giống như 

một hộp thuốc lá. (Trẻ em, đừng hút thuốc!) 
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Bây giờ chúng ta hãy xác định các hàm của chúng ta: 
 

module Geometry 

( sphereVolume 

, sphereArea 

, cubeVolume 

, cubeArea 

, cuboidArea 

, cuboidVolume 

) where 

 
sphereVolume :: Float -> Float 

sphereVolume radius = (4.0 / 3.0) * pi * (radius ^ 3) 

 

sphereArea :: Float -> Float 

sphereArea radius = 4 * pi * (radius ^ 2) 

 

cubeVolume :: Float -> Float 

cubeVolume side = cuboidVolume side side side 

 
cubeArea :: Float -> Float 

cubeArea side = cuboidArea side side side 

 
cuboidVolume :: Float -> Float -> Float -> Float 

cuboidVolume a b c = rectArea a b * c 

 

cuboidArea :: Float -> Float -> Float -> Float 

cuboidArea a b c = rectArea a b * 2 + rectArea a c * 2 + rectArea 

c b * 2 

 

rectArea :: Float -> Float -> Float 

rectArea a b = a * b  

 

Khá ok rồi đấy, nhưng có một số mục cần lưu ý. Một là bởi vì một hình 

lập phương chỉ là một trường hợp đặc biệt của hình lập phương, chúng ta 

xác định diện tích và thể tích của nó bằng cách coi nó như một hình lập 

phương có các cạnh đều có cùng độ dài. Chúng ta cũng xác định một hàm 

trợ giúp có tên là directArea, hàm này sẽ tính toán diện tích của một hình 

chữ nhật dựa trên độ dài các cạnh của nó. Nó khá đơn giản vì nó chỉ là phép 

nhân. Lưu ý rằng chúng ta đã sử dụng nó trong các hàm của mình trong mô-

đun (trong cuboidArea và cuboidVolume), nhưng chúng ta đã không xuất 

nó! Điều này là do chúng ta muốn mô-đun của chúng ta chỉ trình bày các 

chức năng để xử lý các đối tượng ba chiều. 

Khi tạo một mô-đun, chúng ta thường chỉ xuất những chức năng hoạt 

động như một loại giao diện sang mô-đun của chúng ta để việc triển khai 

được ẩn đi. Những người sử dụng mô-đun Hình học của chúng ta không cần 

quan tâm đến các hàm mà chúng ta không xuất. Chúng ta có thể quyết định 

thay đổi hoàn toàn các hàm đó hoặc xóa chúng trong một phiên bản mới hơn 

(chúng ta có thể xóa directArea và chỉ sử dụng * để thay thế) và không ai 
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bận tâm vì chúng ta đã không xuất chúng ngay từ đầu. 

Để sử dụng mô-đun của chúng ta, chúng ta chỉ làm điều này: 
 

import Geometry 
 

 

Tuy nhiên, Geometry.hs phải nằm trong cùng thư mục với mô-đun đang 

nhập nó. 

 
Mô-đun phân cấp 

Các mô-đun cũng có thể được cung cấp một cấu trúc phân cấp. Mỗi mô-

đun có thể có một số mô-đun con, có thể có các mô-đun con của riêng chúng. 

Hãy phân chia các hàm hình học của chúng ta để Geometry là một mô-đun 

có ba mô-đun con: một cho mỗi loại đối tượng. 

Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một thư mục có tên là Geometry. Trong đó, 

chúng ta sẽ đặt ba tệp: Sphere.hs, Cuboid.hs và Cube.hs. Hãy xem 

từng tệp chứa những gì. 

Đây là nội dung của Sphere.hs: 
 

module Geometry.Sphere 

( volume 

, area 

) where 

 
volume :: Float -> Float 

volume radius = (4.0 / 3.0) * pi * (radius ^ 3) 

 

area :: Float -> Float 

area radius = 4 * pi * (radius ^ 2) 
 

Tệp Cuboid.hs sẽ trông như thế này: 
 

module Geometry.Cuboid 

( volume 

, area 

) where 

 
volume :: Float -> Float -> Float -> Float volume 

a b c = rectArea a b * c 

 

area :: Float -> Float -> Float -> Float 

area a b c = rectArea a b * 2 + rectArea a c * 2 + rectArea c b * 2 

 

rectArea :: Float -> Float -> Float 

rectArea a b = a * b 



 

Và tệp cuối cùng của chúng ta, Cube.hs, có những nội dung này: 
 

module Geometry.Cube 

( volume 

, area 

) where 

import qualified Geometry.Cuboid as Cuboid 

volume :: Float -> Float 

volume side = Cuboid.volume side side side 

 
area :: Float -> Float 

area side = Cuboid.area side side side 
 

Lưu ý cách chúng tôi đặt Sphere.hs trong một thư mục 
có tên là Geometry, và sau đó xác định tên mô-đun là 
Geometry.Sphere. Chúng tôi cũng làm như vậy đối với 
các đối tượng hình khối và hình khối. Cũng lưu ý rằng trong 
cả ba mô-đun con, chúng ta đã định nghĩa các hàm có cùng 
tên như thế nào. Chúng ta có thể làm điều này vì chúng nằm 
trong các mô-đun riêng biệt. 

Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể làm như thế này: 
 

import Geometry.Sphere 
 

 

Và sau đó, chúng ta có thể gọi area và volume, chúng sẽ cung cấp cho 

chúng ta diện tích và thể tích của một hình cầu. 

Nếu chúng ta muốn kết hợp hai hoặc nhiều mô-đun này, chúng ta cần nhập 

đủ điều kiện vì chúng xuất các hàm có cùng tên. Đây là một ví dụ: 
 

import qualified Geometry.Sphere as Sphere 

import qualified Geometry.Cuboid as Cuboid 

import qualified Geometry.Cube as Cube 
 

Và sau đó chúng ta có thể gọi Sphere.area, Sphere.volume, 

Cuboid.area, v.v. và mỗi cái sẽ tính toán diện tích hoặc thể tích cho đối tượng 

tương ứng của nó. 

Lần tới khi bạn thấy mình đang viết một tệp thực sự lớn và có nhiều hàm, 

hãy tìm các hàm phục vụ một số mục đích chung và cân nhắc đưa chúng vào 

mô-đun của riêng chúng. Sau đó, bạn sẽ có thể chỉ nhập mô-đun của mình vào 

lần tiếp theo khi bạn viết một chương trình yêu cầu một số hàm tương tự. 
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7 
TỰ  TẠO KIỂU VÀ LỚP KIỂU RIÊNG   

 
 
 
 

 Cho đến nay, chúng ta đã gặp rất 

nhiều kiểu dữ liệu: Bool, Int, Char, 

Maybe, v.v. Nhưng làm thế nào để 

chúng ta tạo ra của riêng mình? 

Trong chương này, bạn sẽ học 

cách tạo các kiểu tùy chỉnh và đưa 

chúng vào hoạt động! 
 

Định nghĩa một kiểu dữ liệu mới 
Một cách để tạo kiểu của riêng chúng ta là sử dụng từ khóa data. Hãy xem 

cách kiểu bool được xác định trong thư viện tiêu chuẩn. 
 

data Bool = False | True 
 

 

Sử dụng từ khóa data như thế này có nghĩa là một loại dữ liệu mới đang 

được xác định. Phần trước dấu bằng biểu thị kiểu, trong trường hợp này là Bool. 

Các phần sau dấu bằng là các hàm tạo giá trị. Chúng chỉ định các giá trị khác 

nhau mà kiểu này có thể có. Các dấu | được đọc là hoặc. Vì vậy, chúng ta có thể 

đọc là kiểu Bool có thể có giá trị True hoặc False. Lưu ý rằng cả tên kiểu và 

các hàm tạo giá trị phải bắt đầu bằng chữ hoa. 

Theo cách tương tự, chúng ta có thể nghĩ về kiểu Int được định nghĩa như 

thế này: 
 

data Int = -2147483648 | -2147483647 | ... | -1 | 0 | 1 | 2 | ... | 2147483647 
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Các hàm tạo giá trị đầu tiên và cuối cùng là các giá trị tối thiểu và tối 

đa có thể có của Int. Nó không thực sự được định nghĩa như thế này — 

bạn có thể thấy tôi đã bỏ qua một loạt các con số — nhưng điều này rất hữu 

ích cho các mục đích minh họa. 

Bây giờ chúng ta hãy nghĩ về cách chúng ta sẽ biểu diễn một hình dạng 

trong Haskell. Một cách sẽ là sử dụng bộ giá trị. Một vòng tròn có thể được 

ký hiệu là (43.1, 55.0, 10.4), trong đó trường thứ nhất và thứ hai là tọa độ 

của tâm vòng tròn và trường thứ ba là bán kính. Vấn đề là chúng cũng có 

thể đại diện cho một vector 3D hoặc bất kỳ thứ gì khác có thể được xác 

định bằng ba con số. Một giải pháp tốt hơn sẽ là tạo ra kiểu của riêng chúng 

ta để đại diện cho một hình dạng. 

 
Tạo hình 

Giả sử rằng một hình dạng có thể là hình tròn hoặc hình chữ nhật. Đây 

là một định nghĩa: 
 

data Shape = Circle Float Float Float | Rectangle Float Float Float Float 
 

 

Nó có nghĩa là gì? Hãy nghĩ về nó như thế này: Hàm tạo giá trị Circle 

có ba trường, các trường này nhận các giá trị float. Vì vậy, khi chúng ta 

viết một phương thức khởi tạo giá trị, chúng ta có thể tùy chọn thêm một số 

kiểu vào sau nó và những kiểu đó xác định kiểu giá trị mà nó sẽ chứa. Ở đây, 

hai trường đầu tiên là tọa độ của tâm và trường thứ ba là bán kính của nó. 

Phương thức khởi tạo giá trị Rectangle có bốn trường chấp nhận số thực. 

Hai giá trị đầu tiên đóng vai trò là tọa độ cho góc trên bên trái của nó và hai 

tọa độ thứ hai đóng vai trò là tọa độ cho góc dưới bên phải của nó. 

Các hàm tạo giá trị thực sự là các hàm cuối cùng trả về một giá trị của 

một kiểu dữ liệu. Chúng ta hãy xem xét các chữ ký kiểu cho hai hàm tạo giá 

trị này. 
 

ghci> :t Circle 

Circle :: Float -> Float -> Float -> Shape ghci> 

:t Rectangle 

Rectangle :: Float -> Float -> Float -> Float -> Shape 
 

Vì vậy, các hàm tạo giá trị là các hàm giống như mọi hàm khác. Các trường 

trong kiểu dữ liệu hoạt động như các tham số cho các hàm tạo giá trị của nó.  

Bây giờ chúng ta hãy tạo một hàm lấy một hình dạng và trả về diện tích của 

nó. 
 

area :: Shape -> Float 

area (Circle _ _ r) = pi * r ^ 2  

area (Rectangle x1 y1 x2 y2) = (abs $ x2 - x1) * (abs $ y2 - y1) 
 

Đầu tiên, hãy lưu ý khai báo kiểu. Nó nói rằng hàm nhận một Shape và 

trả về một Float. Chúng ta không thể viết khai báo kiểu Circle -> 

Float, vì Circle không phải là một kiểu, trong khi Shape là (chẳng hạn 



Making Our Own Types and Type Classes 107  

như chúng ta không thể viết một hàm với khai báo kiểu là True -> Int). 

Tiếp theo, hãy lưu ý rằng chúng ta có thể khớp mẫu với các hàm tạo. 

Chúng ta đã làm điều này với các giá trị như [], False và 5, nhưng những 

giá trị đó không có bất kỳ trường nào. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần 

viết một phương thức khởi tạo và sau đó liên kết các trường của nó với các 

tên. Bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến bán kính, chúng ta không thực sự quan 

tâm đến hai trường đầu tiên, cho chúng ta biết vị trí của hình tròn. 
 

ghci> area $ Circle 10 20 10 

314.15927 

ghci> area $ Rectangle 0 0 100 100 

10000.0 
 

Yay, chạy ngon lành rồi! Nhưng nếu chúng ta cố gắng chỉ in ra Circle 10 

20 5 từ prompt, chúng ta sẽ gặp lỗi. Đó là bởi vì Haskell chưa biết cách hiển thị loại 

dữ liệu của chúng ta dưới dạng chuỗi. Hãy nhớ rằng khi chúng ta cố gắng in một giá 

trị ra prompt, đầu tiên Haskell áp dụng hàm show cho nó để nhận biểu diễn chuỗi 

giá trị của chúng ta, sau đó nó in giá trị đó ra terminal. 

Để làm cho kiểu Shape của chúng ta là một phần của lớp Show, chúng ta sửa 

đổi nó như thế này: 
 

data Shape = Circle Float Float Float | Rectangle Float Float Float Float 

deriving (Show) 
 

Hiện tại, chúng ta sẽ không lo lắng về quá nhiều về deriving. Giả sử chỉ 

cần nói rằng nếu chúng ta thêm deriving (Show) vào cuối khai báo dữ liệu 

(nó có thể đi trên cùng một dòng hoặc dòng tiếp theo — điều đó không quan 

trọng), Haskell sẽ tự động biến kiểu đó thành một phần của lớp Show. Chúng ta 

sẽ xem xét kỹ hơn về deriving trong “Các trường hợp Derived” ở trang 122. 

Vì vậy, bây giờ chúng ta có thể làm điều này: 
 

ghci> Circle 10 20 5 

Circle 10.0 20.0 5.0 

ghci> Rectangle 50 230 60 90 

Rectangle 50.0 230.0 60.0 90.0 
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Các hàm tạo giá trị là các hàm, vì vậy chúng ta có thể ánh xạ chúng, áp 

dụng một phần chúng, v.v. Nếu chúng ta muốn có một danh sách các vòng 

tròn đồng tâm với các bán kính khác nhau, chúng ta có thể làm như thế này: 
 

ghci> map (Circle 10 20) [4,5,6,6] 

[Circle 10.0 20.0 4.0,Circle 10.0 20.0 5.0,Circle 10.0 20.0 6.0,Circle 10.0 

20.0 6.0] 

 

Nâng cấp Shape với kiểu dữ liệu Point 

Kiểu dữ liệu của chúng ta ok rồi, nhưng nó có thể tốt hơn. Hãy tạo 

một kiểu dữ liệu trung gian xác định một điểm trong không gian hai 

chiều. Sau đó, chúng ta có thể sử dụng điều đó để làm cho hình dạng của 

chúng ta dễ hiểu hơn. 
 

data Point = Point Float Float deriving (Show) 

data Shape = Circle Point Float | Rectangle Point Point deriving (Show) 
 

Lưu ý rằng khi xác định một điểm, chúng ta đã sử dụng cùng một tên 

cho kiểu dữ liệu và hàm tạo giá trị. Điều này không có ý nghĩa đặc biệt, 

mặc dù nó là phổ biến nếu chỉ có một hàm tạo giá trị. Vì vậy, bây giờ 

Circle có hai trường: Một trường thuộc loại Point và trường kia thuộc 

loại Float. Điều này giúp bạn dễ hiểu hơn. Tương tự với Rectangle. 

Bây giờ chúng ta cần điều chỉnh hàm area của mình để phản ánh những 

thay đổi này. 
 

area :: Shape -> Float 

area (Circle _ r) = pi * r ^ 2  
area (Rectangle (Point x1 y1) (Point x2 y2)) = (abs $ x2 - x1) * (abs $ y2 - y1) 

 

Điều duy nhất chúng ta cần thay đổi là các mẫu. Chúng ta đã bỏ qua 

toàn bộ điểm trong mẫu Circle. Trong mẫu Rectangle, chúng ta chỉ sử 

dụng đối sánh mẫu lồng nhau để lấy các trường của các điểm. Nếu chúng ta 

muốn tự tham chiếu các điểm vì một lý do nào đó, chúng ta có thể sử dụng 

as-pattern. 

Bây giờ chúng ta có thể thử nghiệm phiên bản nâng cấp của mình: 
 

ghci> area (Rectangle (Point 0 0) (Point 100 100)) 

10000.0 

ghci> area (Circle (Point 0 0) 24) 

1809.5574 
 

Làm thế nào một hàm có thể di chuyển một hình? Nó có hình dạng, số 

lượng để di chuyển nó trên trục x và số lượng để di chuyển nó trên trục y. 

Nó trả về một hình dạng mới có cùng kích thước nhưng nằm ở một nơi khác. 
 

nudge :: Shape -> Float -> Float -> Shape 

nudge (Circle (Point x y) r) a b = Circle (Point (x+a) (y+b)) r 

nudge (Rectangle (Point x1 y1) (Point x2 y2)) a b 
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= Rectangle (Point (x1+a) (y1+b)) (Point (x2+a) (y2+b)) 

Việc này thật thẳng thắn. Chúng ta thêm lượng di chuyển vào các điểm 

biểu thị vị trí của hình dạng: 
 

ghci> nudge (Circle (Point 34 34) 10) 5 10 

Circle (Point 39.0 44.0) 10.0 
 

Nếu chúng ta không muốn xử lý trực tiếp các điểm, chúng ta có thể thực 

hiện một số hàm phụ trợ để tạo ra các hình dạng có kích thước nào đó ở tọa 

độ 0 và sau đó di chuyển chúng. 

Đầu tiên, hãy tạo một hàm lấy bán kính và tạo một đường tròn nằm tại 

gốc của hệ tọa độ, với bán kính mà chúng ta đã cung cấp: 
 

baseCircle :: Float -> Shape 

baseCircle r = Circle (Point 0 0) r 
 

Bây giờ, hãy tạo một hàm lấy chiều rộng và chiều cao và tạo một hình 

chữ nhật với các kích thước đó và góc dưới cùng bên trái của nó nằm ở 

điểm gốc: 
 

baseRect :: Float -> Float -> Shape 

baseRect width height = Rectangle (Point 0 0) (Point width height) 
 

Bây giờ chúng ta có thể sử dụng các hàm này để tạo các hình nằm tại 

điểm gốc của hệ tọa độ và sau đó di chuyển chúng đến vị trí chúng ta 

muốn, điều này giúp tạo hình dễ dàng hơn: 
 

ghci> nudge (baseRect 40 100) 60 23 

Rectangle (Point 60.0 23.0) (Point 100.0 123.0) 

 

Xuất hình dạng của chúng ta trong một mô-đun 
Bạn cũng có thể xuất các loại dữ liệu của mình trong các mô-đun tùy chỉnh 

của mình. Để làm điều đó, chỉ cần viết kiểu của bạn cùng với các hàm bạn đang 

xuất, sau đó thêm một số dấu ngoặc đơn chỉ định các hàm tạo giá trị mà bạn muốn 

xuất, được phân tách bằng dấu phẩy. Nếu bạn muốn xuất tất cả các hàm tạo giá 

trị cho một kiểu nhất định, chỉ cần viết hai dấu chấm (..). 

Giả sử chúng ta muốn xuất các hàm và kiểu hình dạng của mình trong một mô-

đun. 

Chúng ta có thể bắt đầu như thế này: 
 

module Shapes 

( Point(..) 

, Shape(..) 

, area 

, nudge 

, baseCircle 

, baseRect 

) where 
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Bằng cách sử dụng Shape (..), chúng ta xuất tất cả các hàm tạo giá trị 

cho Shape. 

Điều này có nghĩa là những người import mô-đun của chúng ta có thể tạo 

hình dạng bằng cách sử dụng các hàm tạo giá trị Rectangle và Circle. Nó 

giống như cách viết Shape (Rectangle, Circle), nhưng ngắn hơn. 

Ngoài ra, nếu sau này chúng ta quyết định thêm một số hàm tạo giá trị vào 

kiểu của mình, chúng ta không cần phải sửa đổi cách xuất. Đó là bởi vì việc 

sử dụng .. tự động xuất tất cả các hàm tạo giá trị cho một kiểu nhất định. 

Ngoài ra, chúng ta có thể chọn không xuất bất kỳ hàm tạo giá trị nào cho 

Shape bằng cách chỉ viết Shape trong câu lệnh xuất mà không có dấu ngoặc 

đơn. Bằng cách đó, những người nhập mô-đun của chúng ta chỉ có thể tạo hình 

bằng cách sử dụng các hàm phụ baseCircle và baseRect. 

Hãy nhớ rằng các hàm tạo giá trị chỉ là các hàm lấy các trường làm tham 

số và trả về một giá trị thuộc một số kiểu (như Shape). Vì vậy, khi chúng ta 

chọn không xuất chúng, chúng ta ngăn người nhập mô-đun của chúng ta sử 

dụng trực tiếp các hàm tạo giá trị đó. Việc không xuất các hàm tạo giá trị của 

các loại dữ liệu của chúng ta khiến chúng trở nên trừu tượng hơn, vì chúng ta 

đang ẩn việc triển khai chúng. Ngoài ra, bất kỳ ai sử dụng mô-đun của chúng 

ta đều không thể khớp mẫu với các hàm tạo giá trị. Điều này là tốt nếu chúng 

ta muốn những người nhập mô-đun của chúng ta chỉ có thể tương tác với loại 

của chúng ta thông qua các chức năng phụ trợ mà chúng ta cung cấp trong mô-

đun của mình. Bằng cách đó, họ không cần biết về các chi tiết nội bộ của mô-

đun của chúng ta và chúng a có thể thay đổi các chi tiết đó bất cứ khi nào 

chúng ta muốn, miễn là các chức năng mà chúng ta xuất hoạt động giống nhau. 

Data.Map sử dụng cách tiếp cận này. Bạn không thể tạo map bằng cách 

sử dụng trực tiếp hàm tạo giá trị của nó, bất kể nó có thể là gì, vì nó không 

được xuất. Tuy nhiên, bạn có thể tạo map bằng cách sử dụng một trong các 

chức năng phụ trợ như Map.fromList. Những người phụ trách Data.Map 

có thể thay đổi cách mà map được trình bày nội bộ mà không phá vỡ các 

chương trình hiện có. 

Nhưng đối với các kiểu dữ liệu đơn giản hơn, việc xuất các hàm tạo giá 

trị cũng hoàn toàn tốt. 

 
Ghi lại cú pháp 

Bây giờ, hãy xem cách chúng ta có thể tạo một loại kiểu dữ liệu khác. Giả sử 

chúng ta được giao nhiệm vụ tạo loại dữ liệu mô tả một người. Thông tin mà chúng 

ta muốn lưu trữ về người đó là họ, tên, tuổi, chiều cao, số điện thoại và hương vị 

kem yêu thích. (Tôi không biết về bạn, nhưng đó là tất cả những gì tôi muốn biết về 

một người.) Hãy bắt đầu! 
 

data Person = Person String String Int Float String String deriving (Show) 
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Trường đầu tiên là tên, trường thứ hai là họ, trường thứ ba là tuổi, v.v. 

Bây giờ chúng ta hãy tạo một người. 
 

ghci> let guy = Person "Buddy" "Finklestein" 43 184.2 "526-2928" "Chocolate" 

ghci> guy 

Person "Buddy" "Finklestein" 43 184.2 "526-2928" "Chocolate" 
 

Điều đó thật tuyệt, mặc dù hơi khó đọc. 

Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta muốn tạo các hàm để lấy các 

thông tin cụ thể về một người? Chúng ta cần một hàm lấy tên của một 

người nào đó, một hàm lấy họ của một số người, v.v. Chà, chúng ta cần 

phải định nghĩa chúng như thế này: 
 

firstName :: Person -> String 

firstName (Person firstname _ _ _ _ _) = firstname 

 
lastName :: Person -> String 

lastName (Person _ lastname _ _ _ _) = lastname 

 
age :: Person -> Int 

age (Person _ _ age _ _ _) = age 

 
height :: Person -> Float 

height (Person _ _ _ height _ _) = height 

 
phoneNumber :: Person -> String 

phoneNumber (Person _ _ _ _ number _) = number 

 
flavor :: Person -> String 

flavor (Person _ _ _ _ _ flavor) = flavor 
 

Chà! Tôi chắc chắn không thích viết kiểu đó! Nhưng mặc dù rất rườm 

rà và nhàm chán khi viết, nhưng ít nhất cách này hoạt động trơn tru. 
 

ghci> let guy = Person "Buddy" "Finklestein" 43 184.2 "526-2928" "Chocolate" 

ghci> firstName guy 

"Buddy" 

ghci> height guy 

184.2 

ghci> flavor guy 

"Chocolate" 
 

 

Haskell cung cấp cho chúng ta một cách thay thế để viết các kiểu dữ 

liệu. Đây là cách chúng ta có thể đạt được hàm tương tự với cú pháp bản 

ghi: 
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data Person = Person { firstName :: String 

, lastName :: String 

, age :: Int 

, height :: Float 

, phoneNumber :: String 

, flavor :: String } deriving (Show) 
 

Vì vậy, thay vì chỉ đặt tên lần lượt cho các kiểu trường và phân tách chúng 

bằng dấu cách, chúng ta sử dụng dấu ngoặc nhọn. Đầu tiên, chúng ta viết tên 

của trường (ví dụ, firstName), theo sau là dấu hai chấm kép (::), và sau 

đó là kiểu. Kiểu dữ liệu kết quả hoàn toàn giống nhau. Lợi ích chính của việc 

sử dụng cú pháp này là nó tạo ra các hàm tìm kiếm các trường trong kiểu dữ 

liệu. Bằng cách sử dụng cú pháp bản ghi để tạo kiểu dữ liệu này, Haskell tự 

động tạo các hàm này: firstName, lastName, age, height, 

phoneNumber và flavor. Hãy xem: 
 

ghci> :t flavor 

flavor :: Person -> String 

ghci> :t firstName 

firstName :: Person -> String 
 

Có một lợi ích khác khi sử dụng cú pháp bản ghi. Khi chúng ta derive 

Show cho kiểu, nó sẽ hiển thị theo cách khác nếu chúng ta sử dụng cú pháp 

bản ghi để xác định và khởi tạo kiểu. 

Giả sử chúng ta có một kiểu đại diện cho một chiếc xe hơi. Chúng ta muốn 

theo dõi công ty sản xuất nó, tên mẫu và năm sản xuất. Chúng ta có thể xác 

định kiểu này mà không cần sử dụng cú pháp bản ghi, như vậy: 
 

data Car = Car String String Int deriving (Show) 
 

 

Một chiếc ô tô có thể được thể hiện như thế này: 
 

ghci> Car "Ford" "Mustang" 1967 

Car "Ford" "Mustang" 1967 
 

Bây giờ, hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi chúng a xác định nó bằng cú pháp 

bản ghi: 
 

data Car = Car { company :: String 

, model :: String 

, year :: Int 

} deriving (Show) 
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Chúng ta có thể tạo một chiếc xe hơi như thế này: 
 

ghci> Car {company="Ford", model="Mustang", year=1967} 

Car {company = "Ford", model = "Mustang", year = 1967} 
 

Khi chế tạo một chiếc ô tô mới, chúng ta không cần đặt các trường 

theo thứ tự thích hợp, miễn là chúng ta liệt kê tất cả chúng. Nhưng nếu 

chúng ta không sử dụng cú pháp bản ghi, chúng ta phải chỉ định chúng 

theo thứ tự. 

Sử dụng cú pháp bản ghi khi một phương thức khởi tạo có nhiều 

trường và không rõ đó là trường nào. Nếu chúng ta tạo kiểu dữ liệu 

vectơ 3D bằng cách thực hiện data Vector = Vector Int Int 

Int, rõ ràng là các trường là thành phần của vectơ. Tuy nhiên, trong 

các Kiểu Người và Xe của chúng ta, các trường không quá rõ ràng và 

chúng ta được hưởng lợi rất nhiều từ việc sử dụng cú pháp bản ghi. 

 
Tham số kiểu 

Một phương thức khởi tạo giá trị có thể nhận một số tham số và sau 

đó tạo ra một giá trị mới. Ví dụ: hàm tạo Car nhận ba giá trị và tạo ra giá 

trị car. Theo cách tương tự, các hàm tạo kiểu có thể lấy các kiểu làm 

tham số để tạo ra các kiểu mới. Điều này thoạt nghe có vẻ hơi quá meta, 

nhưng nó không phức tạp lắm đâu. (Nếu bạn đã quen thuộc với các mẫu 

trong C++, bạn sẽ thấy một số điểm tương đồng.) Để có một bức tranh rõ 

ràng về cách các tham số kiểu hoạt động trong thực tế, hãy xem cách triển 

khai một kiểu mà chúng ta đã gặp.. 
 

data Maybe a = Nothing | Just a 
 

 

a ở đây là tham số kiểu. Và bởi vì 

có một tham số kiểu liên quan, chúng tôi 

gọi Maybe là một phương thức khởi tạo 

kiểu. Tùy thuộc vào những gì chúng ta 

muốn kiểu dữ liệu này lưu giữ khi nó 

không phải là Nothing, hàm tạo kiểu 

này có thể tạo ra một kiểu Maybe Int, 

Maybe Car, Maybe String, v.v. 

Không giá trị nào có thể có kiểu chỉ là 

Maybe, bởi vì đó không phải là kiểu — 

nó là một phương thức khởi tạo kiểu. Để 

đây là một kiểu thực mà một giá trị có 

thể là một phần của nó, nó phải có đầy 

đủ các tham số kiểu của nó. 

Vì vậy, nếu chúng ta chuyển Char 

làm tham số kiểu cho Maybe, chúng ta 

sẽ nhận được một loại Maybe Char. Ví dụ, giá trị Just 'a' có một kiểu 

Maybe là Char. 

Hầu hết thời gian, chúng ta không chuyển các kiểu dưới dạng tham số 
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để nhập các hàm tạo một cách rõ ràng. Đó là bởi vì Haskell có kiểu suy luận. 

Vì vậy, khi chúng ta tạo ra một giá trị Just 'a', chẳng hạn, Haskell nhận 

ra rằng đó là một Maybe Char. 

Nếu chúng ta muốn chuyển một cách rõ ràng một kiểu làm tham số kiểu, 

chúng ta phải thực hiện nó trong phần kiểu của Haskell, thường nằm sau ký 

hiệu ::. Điều này có thể hữu ích nếu, ví dụ, chúng ta muốn giá trị Just 3 

có kiểu Maybe Int. Theo mặc định, Haskell sẽ suy ra kiểu (Num a) => 

Maybe a cho giá trị đó. Chúng ta có thể sử dụng chú thích kiểu rõ ràng để 

hạn chế kiểu một chút: 
 

ghci> Just 3 :: Maybe Int 

Just 3 
 

Có thể bạn không biết, nhưng chúng ta đã sử dụng một kiểu có tham số 

kiểu trước khi sử dụng Maybe: kiểu danh sách. Mặc dù có một số đường cú 

pháp đang hoạt động, kiểu danh sách nhận một tham số để tạo ra một kiểu cụ 

thể. Giá trị có thể có kiểu [Int], kiểu [Char] hoặc [[String]], nhưng 

bạn không thể có giá trị chỉ có kiểu []. 

 

NOTE Chúng ta nói rằng một kiểu là cụ thể nếu nó hoàn toàn không nhận bất kỳ thông số kiểu 

nào (như Int hoặc Bool) hoặc nếu nó có các thông số kiểu và tất cả chúng đều 

được lấp đầy (như Maybe Char). Nếu bạn có một số giá trị, kiểu của nó luôn là kiểu 

cụ thể. 

Hãy vui đùa một chút với kiểu Maybe: 
 

ghci> Just "Haha" 

Just "Haha" 

ghci> Just 84 

Just 84 

ghci> :t Just "Haha" 

Just "Haha" :: Maybe [Char] 

ghci> :t Just 84 

Just 84 :: (Num a) => Maybe a 

ghci> :t Nothing 

Nothing :: Maybe a 

ghci> Just 10 :: Maybe Double 

Just 10.0 
 

 

Tham số kiểu rất hữu ích vì chúng cho phép chúng ta tạo các kiểu dữ 

liệu có thể chứa những thứ khác nhau. Ví dụ: chúng ta có thể tạo một kiểu 

dữ liệu Maybe riêng biệt cho mọi kiểu mà nó có thể chứa, như vậy: 
 

data IntMaybe = INothing | IJust Int 

data StringMaybe = SNothing | SJust String 

data ShapeMaybe = ShNothing | ShJust Shape 
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Nhưng tốt hơn nữa, chúng ta có thể sử dụng các tham số kiểu để tạo 

ra một Maybe chung chung có thể chứa các giá trị thuộc bất kỳ kiểu nào! 

Lưu ý rằng kiểu Nothing là Maybe a. Kiểu của nó là đa hình, có 

nghĩa là nó có các biến kiểu, cụ thể là a trong Maybe a. Nếu một số hàm 

yêu cầu tham số Maybe Int, chúng ta có thể đặt cho nó là Nothing, vì 

dù sao thì Nothing cũng không chứa giá trị nên không quan trọng. Kiểu 

Maybe a có thể hoạt động giống như Maybe Int nếu nó phải như vậy, 

cũng như kiểu của 5 có thể hoạt động giống như Int hoặc Double. 

Tương tự, kiểu của danh sách trống là [a]. Một danh sách trống có thể 

hoạt động giống như một danh sách chứa bất cứ thứ gì. Đó là lý do tại sao 

chúng ta có thể làm [1,2,3] ++ [] và ["ha", "ha", "ha"] ++ 

[]. 

 
Chúng ta có nên tham số hóa chiếc xe của mình? 

Khi nào thì sử dụng các tham số kiểu có ý nghĩa? Thông thường, chúng ta 

sử dụng chúng khi kiểu dữ liệu của chúng ta sẽ hoạt động bất kể kiẻu giá trị mà 

nó giữ là gì, như kiểu Maybe a. Nếu kiểu của chúng ta hoạt động như một loại 

hộp nào đó, thì tốt hơn là bạn nên sử dụng các tham số. 

Xem xét kiểu dữ liệu Car của chúng ta: 
 

data Car = Car { company :: String 

, model :: String 

, year :: Int 

} deriving (Show) 
 

Chúng ta có thể thay đổi nó thành cái này: 
 

data Car a b c = Car { company :: a 

, model :: b 

, year :: c 

} deriving (Show) 
 

Nhưng liệu chúng ta có thực sự được lợi? Có lẽ là không, bởi vì chúng ta 

sẽ chỉ định nghĩa các hàm chỉ hoạt động trên kiểu Car String String 

Int. Ví dụ: với định nghĩa đầu tiên của chúng ta về Car, chúng ta có thể tạo 

một hàm hiển thị các đặc tính của ô tô ở định dạng dễ đọc. 
 

tellCar :: Car -> String 

tellCar (Car {company = c, model = m, year = y}) = 

"This " ++ c ++ " " ++ m ++ " was made in " ++ show y 
 

Chúng ta có thể kiểm tra nó như thế này: 
 

ghci> let stang = Car {company="Ford", model="Mustang", year=1967} 

ghci> tellCar stang 

"This Ford Mustang was made in 1967" 
 

Đó là một hàm nhỏ bé hoạt động tốt! Khai báo kiểu rất dễ thương và nó 



120 Chapter 7  

hoạt động tốt. 

Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu Car là Car a b c? 
 

tellCar :: (Show a) => Car String String a -> String 

tellCar (Car {company = c, model = m, year = y}) = 

"This " ++ c ++ " " ++ m ++ " was made in " ++ show y 
 

Chúng ta sẽ buộc hàm này nhận kiểu (Show a) => Car String 

String a. Bạn có thể thấy rằng chữ ký kiểu phức tạp hơn và lợi ích thực tế 

duy nhất sẽ là chúng ta có thể sử dụng bất kỳ kiểu nào là một phiên bản của lớp 

kiểu Show làm kiểu cho c: 
 

ghci> tellCar (Car "Ford" "Mustang" 1967) 

"This Ford Mustang was made in 1967" 

ghci> tellCar (Car "Ford" "Mustang" "nineteen sixty seven") 

"This Ford Mustang was made in \"nineteen sixty seven\"" 

ghci> :t Car "Ford" "Mustang" 1967 

Car "Ford" "Mustang" 1967 :: (Num t) => Car [Char] [Char] t 

ghci> :t Car "Ford" "Mustang" "nineteen sixty seven" 

Car "Ford" "Mustang" "nineteen sixty seven" :: Car [Char] [Char] [Char] 
 

Tuy nhiên, trong cuộc sống thực, chúng ta sẽ sử dụng Car String 

String Int hầu hết thời gian. Vì vậy, việc tham số hóa kiểu Car là không 

đáng. 

Chúng ta thường sử dụng các tham số loại khi kiểu được chứa bên trong các 

hàm tạo giá trị khác nhau của kiểu dữ liệu không thực sự quan trọng đối với 

kiểu hoạt động. Danh sách nội dung là một danh sách các nội dung và không 

quan trọng loại nội dung đó là gì. Nếu chúng ta cần tính tổng một danh sách các 

số, chúng ta có thể chỉ định sau trong hàm tính tổng mà chúng ta muốn một 

danh sách các số cụ thể. Tương tự với Maybe, nó đại diện cho một lựa chọn 

hoặc không có gì hoặc có một trong những thứ gì đó. Không quan trọng kiểu 

thứ đó là gì. 

Một ví dụ khác về kiểu được tham số hóa mà bạn đã gặp là Map k v từ 

Data.Map. k là kiểu khóa trong map và v là kiểu giá trị. Đây là một ví dụ điển 

hình về nơi mà các tham số kiểu rất hữu ích. Việc có các map được tham số hóa 

cho phép chúng ta có các ánh xạ từ bất kỳ kiểu nào sang bất kỳ kiểu nào khác, 

miễn là kiểu khóa là một phần của lớp kiểu Ord. Nếu chúng ta đang xác định 

một kiểu ánh xạ, chúng ta có thể thêm một ràng buộc lớp kiểu trong khai báo 

dữ liệu: 
 

data (Ord k) => Map k v = ... 
 

 

Tuy nhiên, có một quy ước rất chặt chẽ trong Haskell là không bao giờ 

thêm các ràng buộc lớp kiểu trong khai báo dữ liệu. Tại sao? Bởi vì nó không 

mang lại nhiều lợi ích và cuối cùng chúng ta phải viết thêm các ràng buộc về 

lớp, ngay cả khi chúng ta không cần chúng. Nếu chúng ta đặt ràng buộc Ord 

k trong khai báo dữ liệu cho Map k v, chúng ta vẫn cần đặt ràng buộc vào 

các hàm giả sử các khóa trong một map có thể được sắp xếp thứ tự. Nếu chúng 

ta không đặt ràng buộc trong khai báo dữ liệu, thì chúng ta không cần đặt 
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(Ord k) => trong khai báo kiểu của các hàm mà không quan tâm đến việc 

các khóa có thể được sắp xếp hay không. Một ví dụ về một hàm như vậy là 

toList, chỉ lấy một ánh xạ và chuyển nó thành một danh sách kết hợp. 

Chữ ký kiểu của nó là toList :: Map k a -> [(k, a)]. Nếu Map 

k v có ràng buộc kiểu trong khai báo dữ liệu của nó, kiểu cho toList sẽ cần 

phải là toList :: (Ord k) => Map k a -> [(k, a)], mặc dù hàm 

không so sánh các khóa theo sắp xếp thứ tự. 

Vì vậy, đừng đặt các ràng buộc kiểu vào khai báo dữ liệu, ngay cả khi 

điều đó có vẻ hợp lý. Bạn sẽ cần phải đưa chúng vào khai báo loại hàm theo 

một cách nào đó. 

 
Véc tơ von Doom 

Hãy triển khai kiểu vectơ 3D và thêm một số thao tác cho nó. Chúng 

ta sẽ đặt nó thành một kiểu được tham số hóa, bởi vì mặc dù nó thường 

chứa các kiểu số, nó vẫn sẽ hỗ trợ một số trong số chúng, chẳng hạn như 

Int, Integer và Double, để đặt tên cho một số. 
 

data Vector a = Vector a a a deriving (Show) 

 
vplus :: (Num a) => Vector a -> Vector a -> Vector a 

(Vector i j k) `vplus` (Vector l m n) = Vector (i+l) (j+m) (k+n) 

 
dotProd :: (Num a) => Vector a -> Vector a -> a 

(Vector i j k) `dotProd` (Vector l m n) = i*l + j*m + k*n 

 

vmult :: (Num a) => Vector a -> a -> Vector a (Vector 

i j k) `vmult` m = Vector (i*m) (j*m) (k*m) 
 

 

Hãy tưởng tượng một vectơ như một mũi tên trong không gian — một 

đường thẳng trỏ đến một nơi nào đó. Vectơ Vector 3 4 5 sẽ là một đường 

bắt đầu tại tọa độ (0,0,0) trong không gian 3D và kết thúc tại (và trỏ tới) 

tọa độ (3,4,5). 

Các hàm vectơ hoạt động như sau: 

• Hàm vplus cộng hai vectơ với nhau. Điều này được thực hiện chỉ bằng 

cách thêm các thành phần tương ứng của chúng. Khi bạn thêm hai vectơ, 

bạn sẽ nhận được một vectơ giống như đặt vectơ thứ hai vào cuối vectơ 

đầu tiên và sau đó vẽ một vectơ từ đầu vectơ đầu tiên đến cuối vectơ thứ 

hai. Vì vậy, cộng hai vectơ với nhau sẽ tạo ra một vectơ thứ ba. 

• Hàm dotProd nhận tích số chấm của hai vectơ. Kết quả của một tích số 

chấm là một số, và chúng ta nhận được nó bằng cách nhân các thành phần 

của một vectơ theo từng cặp và sau đó cộng tất cả các thành phần đó lại 

với nhau. Tích số chấm của hai vectơ rất hữu ích khi chúng ta muốn tính 

góc giữa hai vectơ. 

• Hàm vmult nhân một vectơ với một số. Nếu chúng ta nhân một vectơ 

với một số, chúng ta nhân mọi thành phần của vectơ với số đó, kéo dài 

(hoặc rút ngắn nó) một cách hiệu quả, nhưng nó vẫn tiếp tục trỏ theo cùng 
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một hướng chung. 

Các hàm này có thể hoạt động trên bất kỳ kiểu nào dưới dạng Vector 

a, miễn là a là một thể hiện của lớp kiểu Num. Ví dụ, chúng có thể hoạt động 

trên các giá trị kiểu Vector Int, Vector Integer, Vector Float, 

v.v., vì Int, Integer và Float đều là các thể hiện của lớp kiểu Num. 

Tuy nhiên, chúng sẽ không hoạt động trên các giá trị thuộc kiểu Vector 

Char hoặc Vector Bool. 

Ngoài ra, nếu bạn kiểm tra khai báo kiểu cho các hàm này, bạn sẽ thấy 

rằng chúng chỉ có thể hoạt động trên các vectơ cùng loại và các số liên quan 

cũng phải thuộc loại được chứa trong các vectơ. Chúng ta không thể thêm 

Vector Int và Vector Double lại với nhau. 

Lưu ý rằng chúng ta không đặt ràng buộc lớp Num trong khai báo dữ 

liệu. Như đã giải thích trong phần trước, ngay cả khi chúng ta đặt nó ở đó, 

chúng ta vẫn cần lặp lại nó trong các hàm. 

Một lần nữa, điều rất quan trọng là phải phân biệt giữa phương thức tạo 

kiểu và phương thức tạo giá trị. Khi khai báo một kiểu dữ liệu, phần trước 

dấu = là hàm tạo kiểu và các hàm sau nó (có thể được phân tách bằng ký tự 

|) là hàm tạo giá trị. Ví dụ: cung cấp cho một hàm kiểu sau đây sẽ là sai: 
 

Vector a a a -> Vector a a a -> a 
 

 

Điều này không hiệu quả vì loại vectơ của chúng ta là Vector a chứ 

không phải Vector a a a. Nó chỉ nhận một tham số kiểu, mặc dù phương 

thức khởi tạo giá trị của nó có ba trường. 

Bây giờ, hãy cùng chơi với các vectơ của chúng ta. 
 

ghci> Vector 3 5 8 `vplus` Vector 9 2 8 

Vector 12 7 16 

ghci> Vector 3 5 8 `vplus` Vector 9 2 8 `vplus` Vector 0 2 3 

Vector 12 9 19 

ghci> Vector 3 9 7 `vmult` 10 

Vector 30 90 70 

ghci> Vector 4 9 5 `dotProd` Vector 9.0 2.0 4.0 

74.0 

ghci> Vector 2 9 3 `vmult` (Vector 4 9 5 `dotProd` Vector 9 2 4) 

Vector 148 666 222 

 

 Phiên bản gốc 
Trong “Type Classes 101” ở trang 27, bạn đã biết rằng lớp kiểu là một loại 

giao diện xác định một số hành vi và một kiểu có thể được tạo thành một thể 

hiện của lớp kiểu nếu nó hỗ trợ hành vi đó. Ví dụ, kiểu Int là một thể hiện của 

lớp kiểu Eq vì lớp kiểu Eq xác định hành vi cho những thứ có thể được tương 

đương. Và bởi vì các số nguyên có thể được đánh đồng, Int được tạo thành 

một phần của lớp kiểu Eq. Tính hữu ích thực sự đi kèm với các hàm hoạt động 
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như giao diện cho Eq, cụ thể là == và /=. Nếu một kiểu là một 

phần của lớp kiểu Eq, chúng ta có thể sử dụng các hàm == với 

các giá trị của kiểu đó. Đó là lý do tại sao kiểm tra loại biểu thức 

như 4 == 4 và "foo" == "bar". 

Các lớp kiểu Haskell thường bị nhầm lẫn với các lớp trong 

các ngôn ngữ như Java, Python, C ++ và những thứ tương tự, 

điều này làm mất đi rất nhiều lập trình viên. Trong các ngôn ngữ 

đó, các lớp là một bản thiết kế mà từ đó chúng ta tạo ra các đối 

tượng có thể thực hiện một số hành động. Nhưng chúng ta không 

tạo dữ liệu từ các lớp kiểu Haskell. Thay vào đó, trước tiên chúng 

ta tạo kiểu dữ liệu của mình, sau đó chúng ta nghĩ về cách nó có 

thể hoạt động. Nếu nó có thể hoạt động giống như một cái gì đó 

có thể được coi là tương đương, chúng ta làm cho nó trở thành 

một thể hiện của lớp kiểu Eq. Nếu nó có thể hoạt động giống như một thứ gì 

đó có thể được sắp xếp, chúng ta đặt nó trở thành một thể hiện của lớp kiểu 

Ord. 

Hãy xem cách Haskell có thể tự động làm cho kiểu của chúng ta trở thành 

một phiên bản của bất kỳ lớp kiểu nào sau đây: Eq, Ord, Enum, Bound, 

Show và Read. Haskell có thể suy ra hành vi của các kiểu của chúng trong các 

ngữ cảnh này nếu chúng ta sử dụng từ khóa deriving khi tạo kiểu dữ liệu 

của chúng ta. 

 
Bình đẳng mọi người 

Hãy xem xét kiểu dữ liệu này: 
 

data Person = Person { firstName :: String 

, lastName :: String 

, age :: Int 

} 
 

Nó mô tả một người. Giả sử rằng không có hai người nào có tên, họ 

và tuổi giống nhau. Nếu chúng ta có hồ sơ cho hai người, liệu họ có đại 

diện cho cùng một người hay không? Chắc chắn rồi. Chúng ta có thể thử 

đánh đồng chúng để xem chúng có bằng nhau không. Đó là lý do tại sao 

kiểu này là một phần của lớp kiểu Eq sẽ có ý nghĩa. Chúng ta sẽ lấy ví 

dụ. 
 

data Person = Person { firstName :: String 

, lastName :: String 

, age :: Int 

} deriving (Eq) 
 

Khi chúng ta lấy mẫu Eq cho một kiểu và sau đó thử so sánh hai giá trị của 

kiểu đó với == hoặc /=, Haskell sẽ xem liệu các hàm tạo giá trị có khớp hay 
không (mặc dù chỉ có một hàm tạo giá trị ở đây) và sau đó nó sẽ kiểm tra xem 

tất cả dữ liệu chứa bên trong đều khớp bằng cách kiểm tra từng cặp trường với 
dấu ==. Tuy nhiên, có một điểm lưu ý: Kiểu của tất cả các trường cũng phải là 

một phần của lớp kiểu Eq. Nhưng vì đó là trường hợp của cả String và Int, 
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chúng đều ổn. 
Đầu tiên, hãy tạo một vài người. Đặt những điều sau vào một tập lệnh: 

 

mikeD = Person {firstName = "Michael", lastName = "Diamond", age = 43} 

adRock = Person {firstName = "Adam", lastName = "Horovitz", age = 41} 

mca = Person {firstName = "Adam", lastName = "Yauch", age = 44} 

Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra phiên bản Eq của chúng ta: 
 

ghci> mca == adRock 

False 

ghci> mikeD == adRock 

False 

ghci> mikeD == mikeD 

True 

ghci> mikeD == Person {firstName = "Michael", lastName = "Diamond", age = 43} 

True 
 

 

Tất nhiên, vì Person hiện đang ở trong Eq, chúng ta có thể sử dụng nó 

làm hàm cho tất cả các hàm có ràng buộc lớp của Eq a trong chữ ký kiểu của 

chúng, chẳng hạn như elem. 
 

ghci> let beastieBoys = [mca, adRock, mikeD] 

ghci> mikeD `elem` beastieBoys 

True 
 

 

Hãy chỉ cho tôi cách đọc đi nào 
Các lớp kiểu Show và Read dành cho những thứ có thể được chuyển đổi 

tương ứng thành hoặc từ chuỗi. Như với Eq, nếu các hàm tạo của một kiểu có các 

trường, thì kiểu của chúng phải là một phần của Show hoặc Read nếu chúng ta 

muốn làm cho kiểu của mình trở thành một trường hợp của chúng. 

Chúng ta hãy đặt kiểu dữ liệu Person của chúng ta thành một phần của 

Show và Read. 
 

data Person = Person { firstName :: String 

, lastName :: String 

, age :: Int 

} deriving (Eq, Show, Read) 
 

Bây giờ chúng ta có thể in một người ra terminal. 
 

ghci> mikeD 

Person {firstName = "Michael", lastName = "Diamond", age = 43} 

ghci> "mikeD is: " ++ show mikeD 

"mikeD is: Person {firstName = \"Michael\", lastName = \"Diamond\", age = 43}" 
 

Nếu chúng ta đã cố gắng in một người trên terminal trước khi biến 

kiểu dữ liệu Person thành một phần của Show, Haskell sẽ phàn nàn, tuyên 

bố rằng họ không biết cách biểu diễn một người dưới dạng một chuỗi. 



Making Our Own Types and Type Classes 125  

Nhưng vì lần đầu tiên chúng ta lấy một phiên bản Show cho kiểu dữ liệu, 

chúng ta không nhận được bất kỳ khiếu nại nào. 

Read là kiểu nghịch đảo của Show. Nó dùng để chuyển đổi các chuỗi 

thành các giá trị thuộc kiểu của chúng ta. Mặc dù vậy, hãy nhớ rằng khi 

chúng ta sử dụng hàm read, chúng ta có thể cần sử dụng chú thích kiểu 

rõ ràng để cho Haskell biết kết quả là kiểu nào chúng ta muốn lấy. Để 

chứng minh điều này, hãy đặt một chuỗi đại diện cho một người trong một 

tập lệnh và sau đó tải tập lệnh đó trong GHCi: 
 

mysteryDude = "Person { firstName =\"Michael\"" ++ 

", lastName =\"Diamond\"" ++ 

", age = 43}" 
 

Chúng ta đã viết chuỗi của mình trên nhiều dòng như thế này để tăng khả 

năng đọc. Nếu chúng ta muốn đọc chuỗi đó, chúng ta cần cho Haskell biết 

loại mà chúng ta mong đợi để đổi lại: 
 

ghci> read mysteryDude :: Person 

Person {firstName = "Michael", lastName = "Diamond", age = 43} 
 

Nếu chúng ta sử dụng kết quả của lần đọc sau này theo cách mà Haskell có 

thể suy ra rằng nó sẽ đọc nó như một người, chúng ta không cần sử dụng chú 

thích kiểu. 
 

ghci> read mysteryDude == mikeD 

True 
 

Chúng ta cũng có thể đọc các kiểu được tham số hóa, nhưng chúng ta phải 

cung cấp cho Haskell đủ thông tin để nó có thể tìm ra kiểu mà chúng ta muốn. 

Nếu chúng ta thử những cách sau, chúng ta sẽ gặp lỗi: 
 

ghci> read "Just 3" :: Maybe a 
 

 

Trong trường hợp này, Haskell không biết nên sử dụng kiểu nào cho tham 

số kiểu a. Nhưng nếu chúng ta nói với nó rằng chúng ta muốn nó là một Int, 

nó sẽ hoạt động mà không có lỗi: 
 

ghci> read "Just 3" :: Maybe Int 

Just 3 

 

Trật tự tại Tòa án! 

Chúng ta có thể dẫn xuất các thể hiện cho lớp kiểu Ord, lớp này dành cho các 

kiểu có các giá trị có thể được sắp xếp. Nếu chúng ta so sánh hai giá trị cùng 

kiểu được tạo bằng các hàm tạo khác nhau, giá trị được xác định trước được 

coi là nhỏ hơn. Ví dụ: hãy xem xét kiểu Bool, có thể có giá trị False hoặc 

True. Với mục đích xem nó hoạt động như thế nào khi được so sánh, chúng 

ta có thể nghĩ nó được triển khai như thế này: 
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data Bool = False | True deriving (Ord) 
 

 

Bởi vì phương thức tạo giá trị False được chỉ định trước và phương 

thức tạo giá trị True được chỉ định sau nó, chúng ta có thể coi là True lớn 

hơn False. 
 

 

ghci> True `compare` False 

GT 

ghci> True > False 

True 

ghci> True < False 

False 
 

 

Nếu hai giá trị được tạo bằng cách sử dụng cùng một hàm tạo, chúng 

được coi là bằng nhau, trừ khi chúng có các trường. Nếu chúng có các 

trường, các trường sẽ được so sánh để xem trường nào lớn hơn. (Lưu ý rằng 

trong trường hợp này, các loại trường cũng phải là một phần của lớp kiểu 

Ord.) 

Trong kiểu dữ liệu Maybe a, phương thức khởi tạo giá trị Nothing 

được chỉ định trước phương thức tạo giá trị Just, vì vậy giá trị của 

Nothing luôn nhỏ hơn giá trị của Just thứ gì đó, ngay cả khi thứ đó là trừ 

một tỷ nghìn tỷ. Nhưng nếu chúng ta chỉ định hai giá trị Just, thì nó sẽ so 

sánh những gì bên trong chúng. 
 

ghci> Nothing < Just 100 

True 

ghci> Nothing > Just (-49999) 

False 

ghci> Just 3 `compare` Just 2 

GT 

ghci> Just 100 > Just 50 

True 
 

 

Tuy nhiên, chúng ta không thể làm điều gì đó như Just (* 3) > Just 

(* 2), bởi vì (* 3) và (* 2) là các hàm, không phải là phiên bản của Ord. 

 
Bất cứ ngày nào trong tuần 
Chúng ta có thể dễ dàng sử dụng các kiểu dữ liệu đại số để tạo bảng liệt kê, và 

các lớp kiểu Enum và Bound giúp chúng ta làm điều đó. Hãy xem xét kiểu dữ 

liệu sau: 
 

data Day = Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday 
 

 

Bởi vì tất cả các hàm tạo giá trị của kiểu đều không có giá trị (nghĩa là 

chúng không có bất kỳ trường nào), chúng ta có thể biến nó thành một phần 

của lớp kiểu Enum. Lớp kiểu Enum dành cho những thứ có phần tử trước và 

phần kế tiếp. Chúng ta cũng có thể làm cho nó trở thành một phần của lớp 

kiểu Bound, dành cho những thứ có giá trị thấp nhất có thể và giá trị cao 

nhất có thể. Và trong khi chúng ta đang ở đó, hãy làm cho nó trở thành một 
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bản sao của tất cả các lớp kiểu deriving khác. 
 

data Day = Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday 

deriving (Eq, Ord, Show, Read, Bounded, Enum) 
 

 
 

 

 

 

Bây giờ, hãy xem chúng ta có thể làm gì với kiểu Day mới của mình. Bởi 

vì nó là một phần của các lớp kiểu Show và Read, chúng ta có thể chuyển đổi 

các giá trị của kiểu này thành và từ các chuỗi. 
 

ghci> Wednesday 

Wednesday 

ghci> show Wednesday 

"Wednesday" 

ghci> read "Saturday" :: Day 

Saturday 
 

Bởi vì nó là một phần của các kiểu Eq và Ord, chúng ta có thể so 

sánh hoặc cân bằng các ngày. 
 

ghci> Saturday == Sunday 

False 

ghci> Saturday == Saturday 

True 

ghci> Saturday > Friday 

True 

ghci> Monday `compare` Wednesday 

LT 
 

 

Nó cũng là một phần của Bounded, vì vậy chúng ta có thể nhận được ngày 

thấp nhất và cao nhất. 
 

ghci> minBound :: Day 

Monday 

ghci> maxBound :: Day 

Sunday 
 

Vì đây là một ví dụ của Enum, chúng ta có thể nhận được những ngày trước 

và người sau của ngày và lập danh sách các phạm vi từ chúng! 
 

ghci> succ Monday 

Tuesday 

ghci> pred Saturday 

Friday 

ghci> [Thursday .. Sunday] 

[Thursday,Friday,Saturday,Sunday] 

ghci> [minBound .. maxBound] :: [Day] 

[Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday,Sunday] 
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Kiểu đồng nghĩa 

Như đã đề cập trước đó, khi viết các kiểu, kiểu [Char] và String là 

tương đương và có thể hoán đổi cho nhau. Điều đó được triển khai với các 

kiểu đồng nghĩa. 

 Nhập từ đồng nghĩa không thực sự có tác dụng gì— 

chúng chỉ nhằm đặt một số kiểu tên khác nhau để chúng có 

ý nghĩa hơn đối với ai đó đang đọc code và tài liệu của 

chúng ta. Đây là cách thư viện chuẩn xác định String là 

kiểu đồng nghĩa với [Char]: 
 

type String = [Char] 
 

 

Từ khóa kiểu ở đây có thể gây hiểu lầm, bởi vì một kiểu mới 

không được tạo (điều đó được thực hiện với từ khóa dữ liệu). Đúng hơn, điều 

này xác định một từ đồng nghĩa cho một kiểu hiện có. 

Nếu chúng ta tạo một hàm chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa và gọi nó là 

toUpperString, chúng ta có thể cung cấp cho nó một khai báo kiểu này: 
 

toUpperString :: [Char] -> [Char] 
 

 

Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng khai báo kiểu này: 
 

toUpperString :: String -> String. 
 

 

Cả hai về cơ bản giống nhau, nhưng cái sau dễ đọc hơn. 

 
Làm cho phoneBook của chúng ta đẹp hơn 

Khi chúng ta xử lý mô-đun Data.Map, trước tiên chúng ta đại diện cho một 

danh bạ với một danh sách liên kết (danh sách các cặp khóa/giá trị) trước khi 

chuyển đổi nó thành một map. Đây là phiên bản đó: 
 

phoneBook :: [(String, String)] 

phoneBook = 

[("betty", "555-2938") 

,("bonnie", "452-2928") 

,("patsy", "493-2928") 

,("lucille", "205-2928") 

,("wendy", "939-8282") 

,("penny", "853-2492") 

] 
 

Kiểu của phoneBook là [(String, String)]. Điều đó cho chúng ta 

biết rằng đó là một danh sách liên kết ánh xạ từ chuỗi sang chuỗi, chứ không phải 

thứ khác. Hãy tạo một kiểu đồng nghĩa để truyền đạt thêm một số thông tin trong 

khai báo kiểu. 
 

type PhoneBook = [(String,String)] 
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Bây giờ khai báo kiểu cho danh bạ của chúng ta có thể là phonebook :: 

PhoneBook. Chúng ta hãy tạo một kiểu đồng nghĩa với String. 
 

 

type PhoneNumber = String 

type Name = String 

type PhoneBook = [(Name, PhoneNumber)] 
 

Các nhà lập trình Haskell cung cấp kiểu đồng nghĩa cho kiểu String khi 

họ muốn truyền tải thêm thông tin về các chuỗi trong hàm của chúng — những 

gì chúng thực sự đại diện. 

Vì vậy, bây giờ, khi chúng ta triển khai một hàm lấy tên và số và kiểm tra 

xem tổ hợp tên và số đó có trong danh bạ của chúng ta hay không, chúng ta có 

thể cung cấp cho nó một khai báo kiểu mô tả. 
 

inPhoneBook :: Name -> PhoneNumber -> PhoneBook -> Bool 

inPhoneBook name pnumber pbook = (name, pnumber) `elem` pbook 
 

Nếu chúng ta quyết định không sử dụng kiểu đồng nghĩa, hàm của chúng 

ta sẽ có loại này: 
 

inPhoneBook :: String -> String -> [(String, String)] -> Bool 
 

 

Trong trường hợp này, khai báo kiểu tận dụng kiểu đồng nghĩa sẽ dễ 

hiểu hơn. Tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng những kiểu đồng nghĩa này. 

Chúng tôi giới thiệu các kiểu đồng nghĩa để mô tả những gì một số kiểu hiện 

có thể hiện trong các hàm của chúng ta (và do đó các khai báo kiểu của chúng 

ta trở thành tài liệu tốt hơn) hoặc khi một thứ gì đó có kiểu dài được lặp lại 

nhiều (như [(String, String)]) nhưng đại diện cho một cái gì đó nhiều 

hơn cụ thể trong bối cảnh các chức năng của chúng ta. 

 
Tham số hóa kiểu đồng nghĩa 

Kiểu đồng nghĩa cũng có thể được tham số hóa. Nếu chúng ta muốn một kiểu 

đại diện cho một kiểu danh sách liên kết, nhưng vẫn muốn nó chung chung để 

nó có thể sử dụng bất kỳ kiểu nào làm khóa và giá trị, chúng ta có thể làm điều 

này: 
 

type AssocList k v = [(k, v)] 
 

 

Bây giờ một hàm nhận giá trị bởi một khóa trong danh sách kết hợp có thể 

có kiểu (Eq k) => k -> AssocList k v -> Maybe v. AssocList 

là một hàm tạo kiểu có hai kiểu và tạo ra một kiểu cụ thể— ví dụ, AssocList 

Int String. 

Cũng giống như chúng ta có thể áp dụng một phần các hàm để nhận các 

hàm mới, chúng ta có thể áp dụng một phần các tham số kiểu và lấy các hàm 

tạo kiểu mới từ chúng. Khi chúng ta gọi một hàm có quá ít tham số, chúng ta 

sẽ nhận lại một hàm mới. Theo cách tương tự, chúng ta có thể chỉ định một 

phương thức khởi tạo kiểu có quá ít tham số kiểu và lấy lại một phương thức 

khởi tạo kiểu được áp dụng một phần. Nếu chúng ta muốn một kiểu đại diện 
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cho một map (từ Data.Map) từ số nguyên sang một cái gì đó, chúng ta có thể 

làm điều này: 

 
 

type IntMap v = Map Int v 
 

 

Hoặc chúng ta có thể làm như thế này: 
 

type IntMap = Map Int 
 

 

Dù bằng cách nào, phương thức khởi tạo kiểu IntMap nhận một tham số 

và đó là kiểu mà các số nguyên sẽ trỏ tới. 

Nếu bạn đang cố gắng triển khai điều này, có thể bạn sẽ muốn thực hiện 

việc nhập Data.Map đủ điều kiện. Khi bạn thực hiện nhập đủ điều kiện, các 

hàm tạo kiểu cũng cần được đặt trước tên mô-đun. 
 

type IntMap = Map.Map Int 
 

 

Đảm bảo rằng bạn thực sự hiểu sự phân biệt giữa các hàm tạo kiểu và các 

hàm tạo giá trị. Chỉ vì chúng ta đã tạo một kiểu đồng nghĩa được gọi là IntMap 

hoặc AssocList không có nghĩa là chúng ta có thể làm những thứ như 

AssocList [(1,2), (4,5), (7,9)]. Tất cả những gì nó có nghĩa là 

chúng ta có thể tham khảo kiểu của nó bằng cách sử dụng các tên khác nhau. 

Chúng ta có thể thực hiện [(1,2), (3,5), (8,9)] :: AssocList Int 

Int, điều này sẽ làm cho các số bên trong có một kiểu Int. Tuy nhiên, chúng 

ta vẫn có thể sử dụng danh sách đó giống như cách chúng ta sử dụng bất kỳ danh 

sách bình thường nào có các cặp số nguyên. Kiểu đồng nghĩa (và các kiểu nói 

chung) chỉ có thể được sử dụng trong phần kiểu của Haskell. Phần kiểu của 

Haskell bao gồm dữ liệu và khai báo kiểu, cũng như sau khai báo kiểu :: hoặc 

chú thích kiểu. 

 
Sang trái rồi phải 

Một kiểu dữ liệu thú vị khác có hai kiểu làm tham số của nó là Either a 

b. Đại khái đây là cách nó được định nghĩa: 
 

data Either a b = Left a | Right b deriving (Eq, Ord, Read, Show) 
 

 

Nó có hai hàm tạo giá trị. Nếu Left được sử dụng, thì nội dung của nó 

thuộc kiểu a; nếu Right được sử dụng, nội dung của nó thuộc kiểu b. Vì vậy, 

chúng ta có thể sử dụng kiểu này để đóng gói một giá trị của kiểu này hay kiểu 

khác. Sau đó, khi chúng ta nhận được một giá trị kiểu Either a b, chúng ta 

thường khớp mẫu ở cả Left và Right, và chúng ta thực hiện các nội dung 

khác nhau dựa trên giá trị nào khớp. 
 

ghci> Right 20 

Right 20 

ghci> Left "w00t" 

Left "w00t" 
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ghci> :t Right 'a' 

Right 'a' :: Either a Char 

ghci> :t Left True 

Left True :: Either Bool b 
 

Trong đoạn mã này, khi chúng ta kiểm tra kiểu Left True, chúng ta thấy 

rằng kiểu là Either Bool b. Tham số kiểu đầu tiên là Bool, bởi vì chúng ta 

đã tạo giá trị của mình bằng hàm tạo giá trị Left, trong khi tham số kiểu thứ 

hai vẫn là đa hình. Điều này tương tự như cách giá trị Nothing có kiểu Maybe 

a. 

Cho đến nay, bạn đã thấy Maybe a chủ yếu được sử dụng để biểu thị kết 

quả tính toán có thể đã thất bại. Nhưng đôi khi, Maybe a không đủ tốt, bởi vì 

Nothing không truyền tải được nhiều thông tin ngoài việc có điều gì đó đã 

thất bại. Điều đó tốt cho các hàm chỉ có thể bị lỗi theo một cách hoặc nếu chúng 

ta không quan tâm đến cách thức hoặc lý do tại sao chúng không thành công. 

Ví dụ: Data.Map tra cứu dữ liệu chỉ không thành công nếu khóa không có 

trong map, vì vậy chúng ta biết chính xác điều gì đã xảy ra. 

Tuy nhiên, khi chúng ta quan tâm đến cách thức hoặc lý do tại sao một số 

hàm không thành công, chúng ta thường sử dụng loại kết quả là Either a b, 

trong đó a là một kiểu có thể cho chúng ta biết điều gì đó về sự thất bại có thể 

xảy ra, và b là kiểu tính toán thành công. Do đó, lỗi sử dụng hàm tạo giá trị 

Left và kết quả sử dụng Right. 

Ví dụ: giả sử một trường trung học có tủ khóa để học sinh có chỗ để dán áp 

phích Guns N ’Roses. Mỗi tủ đựng đồ có một tổ hợp mã. Khi sinh viên cần 

được chỉ định một tủ khóa, họ nói với người giám sát tủ khóa mà họ muốn số 

tủ khóa nào, và anh ta sẽ cung cấp cho họ mã số. Tuy nhiên, nếu ai đó đã sử 

dụng tủ sắt đó, học sinh cần chọn một tủ khác. Chúng ta sẽ sử dụng map từ 

Data.Map để đại diện cho các tủ khóa. Nó sẽ ánh xạ từ số tủ khóa thành một 

cặp cho biết tủ có đang được sử dụng hay không và mã tủ khóa. 
 

import qualified Data.Map as Map 

data LockerState = Taken | Free deriving (Show, Eq) type 

Code = String 

type LockerMap = Map.Map Int (LockerState, Code) 
 

Chúng ta giới thiệu một kiểu dữ liệu mới để đại diện cho việc tủ khóa 

được lấy hay miễn phí và chúng ta tạo một kiểu đồng nghĩa với mã tủ khóa. 

Chúng ta cũng tạo một kiểu đồng nghĩa với loại ánh xạ từ số nguyên thành 

các cặp trạng thái khóa và mã. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một chức năng tìm kiếm mã trong map tủ 

khóa. Chúng ta sẽ sử dụng Either String Code để đại diện cho kết quả 

của chúng ta, vì việc tra cứu của chúng ta có thể không thành công theo hai 

cách: Có thể lấy được khóa, trong trường hợp đó chúng ta không thể biết mã 

hoặc số khóa có thể không tồn tại. Nếu tra cứu không thành công, chúng ta 

sẽ chỉ sử dụng một String để cho biết điều gì đã xảy ra. 
 

lockerLookup :: Int -> LockerMap -> Either String Code 
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lockerLookup lockerNumber map = case Map.lookup lockerNumber map of Nothing 

-> Left $ "Locker " ++ show lockerNumber ++ " doesn't exist!" Just 

(state, code) -> if state /= Taken 

then Right code 

else Left $ "Locker " ++ show lockerNumber 

++ " is already taken!" 
 

Chúng ta thực hiện tra cứu bình thường trên map. Nếu chúng ta nhận 

được Nothing, chúng ta trả về một giá trị thuộc kiểu Left String, nói 

rằng bộ khóa không tồn tại. Nếu chúng ta tìm thấy nó, sau đó chúng ta kiểm 

tra thêm để xem liệu tủ khóa có được sử dụng hay không. Nếu đúng như 

vậy, chúng ta trả lại một Left nói rằng nó đã được thực hiện. Nếu không, 

chúng ta trả về một giá trị Kiểu Right Code, trong đó chúng ta cung cấp 

cho học sinh mã chính xác cho tủ khóa. Nó thực sự là Right String (là 

Right [Char]), nhưng chúng ta đã thêm kiểu đồng nghĩa đó để giới thiệu 

một số tài liệu bổ sung vào khai báo kiểu. 

Đây là một bản đồ mẫu: 
 

lockers :: LockerMap 

lockers = Map.fromList 

[(100,(Taken, "ZD39I")) 

,(101,(Free, "JAH3I")) 

,(103,(Free, "IQSA9")) 

,(105,(Free, "QOTSA")) 

,(109,(Taken, "893JJ")) 

,(110,(Taken, "99292")) 

] 
 

Bây giờ chúng ta hãy thử tra cứu một số mã tủ khóa. 
 

ghci> lockerLookup 101 lockers 

Right "JAH3I" 

ghci> lockerLookup 100 lockers 

Left "Locker 100 is already taken!" 

ghci> lockerLookup 102 lockers 

Left "Locker number 102 doesn't exist!" 

ghci> lockerLookup 110 lockers 

Left "Locker 110 is already taken!" 

ghci> lockerLookup 105 lockers 

Right "QOTSA" 
 

Chúng ta có thể đã sử dụng Maybe a để thể hiện kết quả, nhưng sau đó 

chúng ta sẽ không biết tại sao chúng ta không thể nhận được mã. Nhưng bây giờ 

chúng ta có thông tin về lỗi trong loại kết quả của chúng ta. 

 
Cấu trúc dữ liệu đệ quy 

Như bạn đã thấy, một hàm tạo trong kiểu dữ liệu đại số có thể có một số 

trường (hoặc không có trường nào cả) và mỗi trường phải thuộc một số kiểu cụ 

thể. Vì vậy, chúng ta có thể tạo ra các kiểu có chính chúng là các kiểu trong 
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trường của chúng! Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể 

tạo các kiểu dữ liệu đệ quy, trong đó một giá trị của kiểu 

nào đó chứa các giá trị của kiểu đó, từ đó chứa nhiều giá 

trị cùng kiểu hơn, v.v. 

Hãy suy nghĩ về danh sách này: [5]. Đó chỉ là cú 

pháp cho 5: []. Ở phía bên trái của :, có một giá trị; ở 

bên phải, có một danh sách. Trong trường hợp này, đó là 

một danh sách trống. Bây giờ làm thế nào thực hiện với 

danh sách [4,5]? Chà, giải mã thành 4:(5:[]). Nhìn 

vào cái đầu tiên :, chúng ta thấy rằng nó cũng có một phần 

tử ở phía bên trái và một danh sách, (5:[]), ở phía bên 

phải của nó. Tương tự với danh sách như 

3:(4:(5:6:[])), có thể được viết như vậy hoặc như 

3:4:5:6:[] (bởi vì : là liên kết phải) hoặc 

[3,4,5,6]. 

Một danh sách có thể là một danh sách trống hoặc nó có thể là một phần tử 

được nối với nhau bằng : với một danh sách khác (đó có thể là một danh sách 

trống). 

Hãy sử dụng các kiểu dữ liệu đại số để triển khai danh sách của riêng chúng 

ta! 
 

data List a = Empty | Cons a (List a) deriving (Show, Read, Eq, Ord) 
 

 

Điều này tuân theo định nghĩa của chúng ta về danh sách. Đó là danh sách 

trống hoặc là sự kết hợp của phần đầu với một số giá trị và danh sách. Nếu bạn 

bối rối về điều này, bạn có thể thấy nó dễ hiểu hơn trong cú pháp bản ghi. 
 

data List a = Empty | Cons { listHead :: a, listTail :: List a} 

deriving (Show, Read, Eq, Ord) 
 

Bạn cũng có thể nhầm lẫn về hàm tạo Cons ở đây. Nói một cách không 

chính thức, Cons là một từ khác của :. Trong danh sách, : thực sự là một 

phương thức khởi tạo nhận một giá trị và một danh sách khác và trả về một 

danh sách. Nói cách khác, nó có hai trường: Một trường thuộc kiểu a, và trường 

kia thuộc kiểu List a. 
 

ghci> Empty 

Empty 

ghci> 5 `Cons` Empty 

Cons 5 Empty 

ghci> 4 `Cons` (5 `Cons` Empty) 

Cons 4 (Cons 5 Empty) 

ghci> 3 `Cons` (4 `Cons` (5 `Cons` Empty)) 

Cons 3 (Cons 4 (Cons 5 Empty)) 
 

Chúng tôi đã gọi hàm tạo Cons của mình theo cách tiền tố để bạn có thể 

thấy nó giống như : . Empty giống như [], và 4 `Cons` (5 `Cons`  

Empty) giống như 4:(5:[]). 
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Cải thiện danh sách của chúng ta 

Chúng ta có thể xác định các hàm được tự động infix bằng cách đặt tên 

chúng chỉ bằng các ký tự đặc biệt. Chúng ta cũng có thể làm điều tương tự 

với các hàm tạo, vì chúng chỉ là các hàm trả về một kiểu dữ liệu. Tuy nhiên, 

có một hạn chế: Các hàm tạo tiền tố phải bắt đầu bằng dấu hai chấm. Vì 

vậy, hãy kiểm tra điều này: 
 

infixr 5 :-: 

data List a = Empty | a :-: (List a) deriving (Show, Read, Eq, Ord) 
 

Đầu tiên, hãy chú ý đến một cấu trúc cú pháp mới: khai báo tính cố định, là 

dòng phía trên khai báo dữ liệu của chúng ta. Khi chúng ta xác định các hàm 

dưới dạng toán tử, chúng ta có thể sử dụng điều đó để cung cấp cho chúng một 

sự cố định (nhưng chúng ta không cần phải làm như vậy). Tính cố định cho biết 

toán tử liên kết chặt chẽ như thế nào và nó là liên kết trái hay liên kết phải. Ví 

dụ: tính cố định của toán tử * là infixl 7 * và tính cố định của toán tử + là infixl 

6. Điều đó có nghĩa là cả hai đều có liên kết trái (nói cách khác, 4 * 3 * 2 giống 

như (4 * 3) * 2), nhưng * liên kết chặt hơn +, vì nó có tính cố định lớn hơn. Vì 

vậy, 5 * 4+ 3 tương đương với (5 * 4) + 3. 

Nếu không, chúng tôi chỉ viết một :-: (List a) thay vì Cons a (List 

a). Bây giờ, chúng ta có thể viết ra các danh sách trong loại danh sách của 

chúng ta như vậy: 
 

ghci> 3 :-: 4 :-: 5 :-: Empty 

3 :-: (4 :-: (5 :-: Empty)) 

ghci> let a = 3 :-: 4 :-: 5 :-: Empty ghci> 

100 :-: a 

100 :-: (3 :-: (4 :-: (5 :-: Empty))) 
 

Hãy tạo một hàm bổ sung hai danh sách của chúng ta lại với nhau. Đây 

là cách ++ được định nghĩa cho danh sách bình thường: 
 

infixr 5 ++ 

(++) :: [a] -> [a] -> [a] 

[] ++ ys = ys 

(x:xs) ++ ys = x : (xs ++ ys) 
 

Chúng ta sẽ chỉ ăn cắp điều đó cho danh sách của riêng mình. Chúng ta sẽ 

đặt tên cho hàm ^++. 
 

infixr 5 ^++ 

(^++) :: List a -> List a -> List a 

Empty ^++ ys = ys 

(x :-: xs) ^++ ys = x :-: (xs ^++ ys) 
 

Bây giờ chúng ta hãy xem thử nó: 
 

ghci> let a = 3 :-: 4 :-: 5 :-: Empty 
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ghci> let b = 6 :-: 7 :-: Empty 

ghci> a ^++ b 

3 :-: (4 :-: (5 :-: (6 :-: (7 :-: Empty)))) 
 

Nếu chúng ta muốn, chúng ta có thể triển khai tất cả các hàm hoạt động 

trên danh sách theo kiểu danh sách của riêng chúng ta. 

Lưu ý cách chúng ta mô hình phù hợp trên (x :-: xs). Điều đó hoạt 

động bởi vì so khớp mẫu thực sự là về các hàm tạo so khớp. Chúng ta có thể 

so khớp trên :-: bởi vì nó là một hàm tạo cho loại danh sách của riêng 

chúng ta và chúng ta cũng có thể so khớp trên : vì nó là một phương thức 

khởi tạo cho kiểu danh sách dựng sẵn. Tương tự đối với []. Bởi vì đối sánh 

mẫu hoạt động (chỉ) trên các hàm tạo, chúng ta có thể đối sánh với các hàm 

tạo tiền tố bình thường hoặc những thứ như 8 hoặc 'a', về cơ bản là các 

hàm tạo cho kiểu số và ký tự, tương ứng. 

 
Hãy trồng một cái cây 

Để có cảm nhận tốt hơn về cấu trúc 

dữ liệu đệ quy trong Haskell, chúng ta sẽ 

triển khai cây tìm kiếm nhị phân. 

Trong cây tìm kiếm nhị phân, một 

phần tử trỏ đến hai phần tử — một phần 

tử ở bên trái và một phần tử ở bên phải. 

Phần tử bên trái nhỏ hơn; phần tử bên 

phải lớn hơn. Mỗi phần tử đó cũng có thể 

trỏ đến hai phần tử (hoặc một hoặc không 

có). Trên thực tế, mỗi phần tử có tối đa 

hai cây con. 

Một điều thú vị về cây tìm kiếm nhị phân là chúng ta biết rằng tất cả 

các phần tử ở cây con bên trái, ví dụ, 5, sẽ nhỏ hơn 5. Các phần tử trong cây 

con bên phải sẽ lớn hơn. Vì vậy, nếu chúng ta cần tìm xem 8 có trong cây 

của chúng ta hay không, chúng ta bắt đầu từ 5, và sau đó vì 8 lớn hơn 5, 

chúng ta đi đúng. Bây giờ chúng ta ở tuổi 7 và vì 8 lớn hơn 7, chúng ta lại 

đi đúng. Và chúng ta đã tìm thấy phần tử của mình trong ba bước! Nếu đây 

là một danh sách bình thường (hoặc một cây, nhưng thực sự không cân 

bằng), chúng ta sẽ mất bảy bước để xem liệu 8 có ở đó không. 

 

NOTE Các tập hợp và map từ Data.Set và Data.Map được thực hiện bằng cách sử dụng 

cây, nhưng thay vì cây tìm kiếm nhị phân thông thường, chúng sử dụng cây tìm kiếm nhị 

phân cân bằng. Một cây là cân bằng nếu các cây con bên trái và bên phải của nó có 

chiều cao xấp xỉ bằng nhau. Điều này làm cho việc tìm kiếm qua cây nhanh hơn. Nhưng 

đối với các ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ triển khai cây tìm kiếm nhị phân thông 

thường. 

Đây là những gì chúng ta sẽ nói: Một cây hoặc là một cây rỗng hoặc nó 

là một phần tử chứa một số giá trị và hai cây. Nghe có vẻ như là một sự phù 

hợp hoàn hảo cho kiểu dữ liệu đại số! 
 

data Tree a = EmptyTree | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Show) 
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Thay vì tạo cây theo cách thủ công, chúng ta sẽ tạo một hàm lấy một cây 
và một phần tử rồi chèn một phần tử. Chúng ta thực hiện việc này bằng cách 
so sánh giá trị mới với nút gốc của cây. Nếu nó nhỏ hơn gốc, chúng ta đi 
sang trái; nếu nó lớn hơn, chúng ta đi đúng. Sau đó, chúng ta làm tương tự 
cho mọi nút tiếp theo cho đến khi chúng ta đến một cây trống. Khi chúng ta 
đã đạt đến một cây trống, chúng ta sẽ chèn một nút với giá trị mới của chúng 
ta. 

Trong các ngôn ngữ như C, chúng ta sẽ làm điều này bằng cách sửa đổi 
các con trỏ và giá trị bên trong cây. Trong Haskell, chúng ta không thể sửa 
đổi cây của mình trực tiếp, vì vậy chúng ta cần tạo một cây con mới mỗi khi 
chúng ta quyết định đi sang trái hoặc phải. Cuối cùng, hàm chèn trả về một 
cây hoàn toàn mới, bởi vì Haskell không có khái niệm về con trỏ, chỉ có giá 
trị. Do đó, kiểu cho hàm chèn của chúng ta sẽ là a -> Tree a -> Tree 
a. Nó nhận một phần tử và một cây và trả về một cây mới có phần tử đó bên 
trong. Điều này có vẻ như không hiệu quả, nhưng Haskell làm cho nó có thể 
chia sẻ hầu hết các cây con giữa cây cũ và cây mới. 

Đây là hai hàm để xây dựng cây: 
 

singleton :: a -> Tree a 

singleton x = Node x EmptyTree EmptyTree 

 
treeInsert :: (Ord a) => a -> Tree a -> Tree a 

treeInsert x EmptyTree = singleton x treeInsert 

x (Node a left right) 

| x == a = Node x left right 

| x < a = Node a (treeInsert x left) right 

| x > a = Node a left (treeInsert x right) 
 

singleton là một hàm tiện ích để tạo một cây đơn phần tử (một cây chỉ 

có một nút). Nó chỉ là một lối tắt để tạo một nút có thứ gì đó được đặt làm gốc 

và hai cây con trống. 

Hàm treeInsert là để chèn một phần tử vào cây. Ở đây, đầu tiên chúng ta 

có trường hợp cơ sở như một mẫu. Nếu chúng ta đã đạt đến một cây con trống, 

điều đó có nghĩa là chúng ta đang ở nơi chúng ta muốn đến và chúng ta chèn 

một cây singleton với phần tử của mình. Nếu chúng ta không chèn vào một 

cây trống, thì chúng ta cần thực hiện một số kiểm tra. Đầu tiên, nếu phần tử 

chúng ta đang chèn bằng với phần tử gốc, chúng ta chỉ trả về một cây giống 

như vậy. Nếu nó nhỏ hơn, chúng ta trả về một cây có cùng giá trị gốc và cùng 

một cây con bên phải, nhưng thay vì cây con bên trái, chúng ta đặt một cây đã 

chèn giá trị của chúng ta vào nó. Chúng ta làm tương tự nếu giá trị của chúng 

ta lớn hơn phần tử gốc, nhưng ngược lại. 

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo một hàm kiểm tra xem một số phần tử có trong 

cây: 
 

treeElem :: (Ord a) => a -> Tree a -> Bool 

treeElem x EmptyTree = False 

treeElem x (Node a left right) 

| x == a = True 

| x < a = treeElem x left 

| x > a = treeElem x right 
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Đầu tiên, chúng ta xác định trường hợp cơ sở. Nếu chúng ta đang tìm 

kiếm một phần tử trong một cây trống, thì chắc chắn nó không có ở đó. Lưu 

ý rằng điều này giống như trường hợp cơ sở khi tìm kiếm các phần tử trong 

danh sách. Nếu chúng a không tìm kiếm một phần tử trong cây trống, thì 

chúng ta sẽ kiểm tra một số điều. Nếu phần tử trong nút gốc là thứ chúng ta 

đang tìm kiếm, thì thật tuyệt! Nếu không, thì sao? Chúng ta có thể tận dụng 

lợi thế của việc biết rằng tất cả các phần tử bên trái đều nhỏ hơn nút gốc. 

Nếu phần tử chúng ta đang tìm kiếm nhỏ hơn nút gốc, chúng ta sẽ kiểm tra 

xem nó có nằm trong cây con bên trái hay không. Nếu nó lớn hơn, chúng ta 

sẽ kiểm tra xem nó có nằm trong cây con phù hợp hay không. 

Bây giờ chúng ta hãy vui chơi với những cái cây của chúng ta! Thay vì 

tạo một cây theo cách thủ công (mặc dù chúng ta có thể), chúng ta sẽ sử 

dụng fold để tạo cây từ danh sách. Hãy nhớ rằng hầu hết mọi thứ duyệt qua 

danh sách một mục tại một thời điểm và trả về một giá trị có thể được triển 

khai ngay lập tức! Chúng ta sẽ bắt đầu với cây trống và sau đó tiếp cận danh 

sách từ bên phải và chèn phần tử này đến phần tử khác vào cây tích lũy của 

chúng ta. 
 

ghci> let nums = [8,6,4,1,7,3,5] 

ghci> let numsTree = foldr treeInsert EmptyTree nums 

ghci> numsTree 

Node 5 

(Node 3 

(Node 1 EmptyTree EmptyTree) 

(Node 4 EmptyTree EmptyTree) 

) 

(Node 7 

(Node 6 EmptyTree EmptyTree) 

(Node 8 EmptyTree EmptyTree) 

) 

 

NOTE Nếu bạn chạy code này trong GHCi, kết quả từ numsTree sẽ được in thành một dòng 

dài. Ở đây, nó được chia thành nhiều dòng; nếu không, nó sẽ chạy tràn khỏi trang! 
Trong foldr, treeInsert là hàm nhị phân gấp (nó lấy một cây và một 

phần tử danh sách và tạo ra một cây mới), và EmptyTree là bộ tích lũy bắt đầu. 

nums, tất nhiên, là danh sách mà chúng ta sắp xếp lại. 

Khi chúng ta in cây của mình vào bảng điều khiển, nó không dễ đọc lắm, 

nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra cấu trúc của nó. Chúng ta thấy rằng nút gốc là 

5 và nó có hai cây con: một cây có nút gốc là 3 và cây kia có nút gốc là 7. 

Chúng ta cũng có thể kiểm tra xem các giá trị nhất định có được chứa trong 

cây hay không, như thế này: 
 

ghci> 8 `treeElem` numsTree 

True 

ghci> 100 `treeElem` numsTree 

False 

ghci> 1 `treeElem` numsTree 

True 

ghci> 10 `treeElem` numsTree 
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False 
 

 

Như bạn có thể thấy, cấu trúc dữ liệu đại số là một khái niệm thực sự thú vị 

và mạnh mẽ trong Haskell. Chúng ta có thể sử dụng chúng để tạo bất kỳ thứ 

gì từ các giá trị Boolean và bảng liệt kê các ngày trong tuần sang cây tìm 

kiếm nhị phân và hơn thế nữa! 

Cho đến nay, bạn đã tìm hiểu về một số lớp kiểu 

Haskell tiêu chuẩn và xem chúng chứa những kiểu 

nào. Bạn cũng đã học cách tự động tạo các bản sao 

kiểu của riêng mình cho các lớp kiểu chuẩn bằng cách 

yêu cầu Haskell lấy các bản sao. Phần này giải thích 

cách tạo các lớp kiểu của riêng bạn và cách tạo các thể 

hiện kiểu của chúng bằng tay. 

Tóm tắt nhanh về lớp kiểu: Các lớp kiểu giống như 

giao diện. Một lớp kiểu xác định một số hành vi (chẳng 

hạn như so sánh bình đẳng, so sánh để sắp xếp và liệt 

kê). Các kiểu có thể hoạt động theo cách đó được tạo 

thành các thể hiện của lớp kiểu đó. Hành vi của các 

lớp kiểu đạt được bằng cách xác định các hàm hoặc 

chỉ nhập các khai báo sau khi chúng thực hiện. Vì vậy, 

khi chúng ta nói rằng một kiểu là một thể hiện của một 

lớp kiểu, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng các hàm 

mà lớp kiểu định nghĩa với kiểu đó. 

 

NOTE Hãy nhớ rằng các lớp kiểu không liên quan gì đến các lớp 

trong các ngôn ngữ như Java hoặc Python. Điều này khiến 

nhiều người bối rối, vì vậy tôi muốn bạn quên mọi thứ bạn 

biết về các lớp học bằng ngôn ngữ mệnh lệnh ngay bây 

giờ! 

 

Bên trong Lớp kiểu Eq 
Ví dụ, hãy xem xét lớp kiểu Eq. Hãy nhớ rằng Eq dành cho các giá trị có thể 

được cân bằng. Nó định nghĩa các hàm == và /=. Nếu chúng ta có kiểu Car và so 

sánh hai chiếc xe với hàm bằng nhau == là hợp lý, thì Car sẽ là một ví dụ của Eq. 

Đây là cách lớp Eq được định nghĩa trong thư viện chuẩn: 
 

class Eq a where 

(==) :: a -> a -> Bool 

(/=) :: a -> a -> Bool 

x == y = not (x /= y) x 

/= y = not (x == y) 
 

Ái chà! Một số cú pháp và từ khóa lạ ở đây! 

class Eq a where có nghĩa là một lớp kiểu mới được gọi là Eq đang 

được định nghĩa. a là biến kiểu, vì vậy a sẽ đóng vai trò của kiểu sẽ sớm trở 

thành một thể hiện của Eq. (Nó không cần phải được gọi là a, và thậm chí không 

cần phải là một chữ cái — nó chỉ phải toàn là chữ thường.) 

Tiếp theo, một số hàm được xác định. Lưu ý rằng không bắt buộc phải thực 

hiện chính các hàm; chỉ cần khai báo kiểu của chúng. Ở đây, các thân hàm cho 
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các hàm mà Eq định nghĩa được thực hiện — được định nghĩa theo phương thức 

đệ quy lẫn nhau. Nó nói rằng hai giá trị có kiểu là thể hiện của Eq bằng nhau 

nếu chúng không khác nhau và chúng khác nhau nếu chúng không bằng nhau. 

Bạn sẽ sớm thấy điều này sẽ giúp chúng ta như thế nào. 

Kiểu cuối cùng của các hàm mà chúng ta xác định trong một lớp kiểu cũng 

đáng chú ý. Nếu chúng ta có, ví dụ, lớp Eq a where, và sau đó xác định một 

khai báo kiểu trong lớp đó như (==) :: a -> a -> Bool, khi chúng ta 

kiểm tra kiểu của hàm đó sau này, nó sẽ có kiểu của (Eq a) => a -> a -

> Bool. 

 
Kiểu dữ liệu đèn giao thông 

Vì vậy, một khi chúng ta có một lớp, chúng ta có thể làm gì với nó? Chúng 

ta có thể tạo các thể hiện kiểu của lớp đó và nhận được một số hàm tuyệt vời. 

Kiểm tra kiểu này, chẳng hạn: 
 

data TrafficLight = Red | Yellow | Green 
 

 

Nó xác định các trạng thái của đèn giao thông. Lưu ý cách chúng ta 

không lấy được bất kỳ phiên bản lớp nào cho nó. Đó là bởi vì chúng ta sẽ 

viết một số ví dụ bằng tay. Đây là cách chúng ta biến nó thành một phiên 

bản của Eq: 
 

instance Eq TrafficLight where 

Red == Red = True 

Green == Green = True 

Yellow == Yellow = True 

_ == _ = False 
 

Chúng ta đã làm điều đó bằng cách sử dụng từ khóa instance. Vì vậy, 

class là để xác định các lớp kiểu mới và instance là để tạo các thể hiện kiểu 

của chúng ta cho các lớp kiểu. 

Khi chúng ta định nghĩa Eq, chúng ta đã viết class Eq a where, và chúng 

ta nói rằng a đóng vai trò của bất kỳ kiểu nào sẽ được tạo instance sau này. 

Chúng ta có thể thấy rõ điều đó ở đây, bởi vì khi tạo một instance, chúng ta viết 

instance Eq TrafficLight where. Chúng ta thay thế a bằng kiểu thực 

tế. 

Bởi vì == được định nghĩa theo /= và ngược lại trong khai báo lớp, chúng ta 

chỉ cần ghi đè một trong số chúng trong khai báo cá thể. Đó được gọi là định nghĩa 

hoàn chỉnh tối thiểu cho lớp kiểu — mức tối thiểu của các hàm mà chúng ta phải 

triển khai để kiểu của chúng ta có thể hoạt động như class. Để đáp ứng định nghĩa 

hoàn chỉnh tối thiểu cho Eq, chúng ta cần ghi đè == hoặc /=. Nếu Eq được định 

nghĩa đơn giản như thế này: 
 

class Eq a where 

(==) :: a -> a -> Bool 

(/=) :: a -> a -> Bool 
 

Chúng ta sẽ cần triển khai cả hai hàm này khi tạo một kiểu làm bản 
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sao của Eq, bởi vì Haskell sẽ không biết hai hàm này có liên quan như thế 

nào. Định nghĩa hoàn chỉnh tối thiểu sau đó sẽ là cả hai == và /=. 

Bạn có thể thấy rằng chúng ta đã triển khai == đơn giản bằng cách thực 

hiện đối sánh mẫu. Vì có nhiều trường hợp khác trong đó hai đèn không 

bằng nhau, chúng ta đã chỉ định các đèn bằng nhau và sau đó chỉ thực hiện 

một mẫu phân tích nói rằng nếu đó không phải là sự kết hợp trước đó, thì 

hai đèn sẽ không bằng nhau. 

Chúng ta cũng hãy biến điều này thành một phiên bản của Show bằng 

tay. Để đáp ứng định nghĩa hoàn chỉnh tối thiểu cho Show, chúng ta chỉ 

cần triển khai hàm show của nó, hàm này nhận một giá trị và biến nó thành 

một chuỗi: 
 

instance Show TrafficLight where 

show Red = "Red light" 

show Yellow = "Yellow light" 

show Green = "Green light" 
 

Một lần nữa, chúng ta đã sử dụng đối sánh mẫu để đạt được mục tiêu 

của mình. Hãy xem nó hoạt động như thế nào trong thực tế: 
 

ghci> Red == Red 

True 

ghci> Red == Yellow 

False 

ghci> Red `elem` [Red, Yellow, Green] 

True 

ghci> [Red, Yellow, Green] 

[Red light,Yellow light,Green light] 
 

Chúng ta có thể chỉ derived Eq và nó sẽ có tác dụng tương tự. Tuy 

nhiên, deriving Show sẽ chỉ dịch trực tiếp các hàm tạo giá trị sang chuỗi. 

Nếu chúng ta muốn đèn của chúng ta xuất hiện dưới dạng Red light, chúng 

ta cần thực hiện khai báo instance bằng tay. 

 
Phân lớp 

Bạn cũng có thể tạo các lớp kiểu là lớp con của các lớp kiểu khác. Phần khai 

báo lớp cho Num hơi dài, nhưng đây là phần đầu tiên: 
 

class (Eq a) => Num a where 

... 
 

Như đã đề cập trước đây, có rất nhiều nơi mà chúng ta có thể nhồi nhét 

các ràng buộc trong lớp. Vì vậy, điều này giống như viết class Num a 

where, nhưng chúng ta nói rằng kiểu a của chúng ta phải là một thể hiện 

của Eq. Về cơ bản, chúng ta đang nói rằng chúng ta cần tạo một kiểu làm 

bản sao của Eq trước khi có thể biến nó thành một bản sao của Num. Trước 

khi một số kiểu có thể được coi là một số, điều hợp lý là chúng ta có thể xác 

định xem các giá trị của kiểu đó có thể được cân bằng hay không. 
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Đó là tất cả những gì cần có để phân lớp con — nó chỉ là một ràng buộc 

của lớp đối với khai báo lớp! Khi xác định các thân hàm trong khai báo lớp 

hoặc trong khai báo cá thể, chúng ta có thể giả định rằng a là một phần của 

Eq, vì vậy chúng ta có thể sử dụng == trên các giá trị của kiểu đó. 

 

Các loại được tham số hóa như là các thể hiện của các kiểu 

Nhưng làm thế nào có thể hoặc các kiểu danh sách được thực hiện như thể 

hiện của các lớp kiểu? Điều làm cho Maybe khác với TrafficLight là bản 

thân Maybe không phải là một kiểu cụ thể — nó là một hàm tạo kiểu nhận một 

tham số kiểu (như Char) để tạo ra một kiểu cụ thể (như Maybe Char). Chúng 

ta hãy xem xét lại lớp kiểu Eq: 
 

class Eq a where 

(==) :: a -> a -> Bool 

(/=) :: a -> a -> Bool 

x == y = not (x /= y) x 

/= y = not (x == y) 
 

Từ khai báo kiểu, chúng ta thấy rằng a được sử dụng như một kiểu cụ thể 

vì tất cả các kiểu trong các hàm phải là cụ thể. Hãy nhớ rằng bạn không thể có 

một hàm kiểu a -> Maybe, nhưng bạn có thể có một hàm kiểu a -> Maybe 

a hoặc Maybe Int -> Maybe String. Đó là lý do tại sao chúng ta không 

thể làm điều gì đó như thế này: 
 

instance Eq Maybe where 

... 
 

a phải là một kiểu cụ thể, và Maybe thì không; nó là một phương thức 

khởi tạo kiểu nhận một tham số và sau đó tạo ra một kiểu cụ thể. 

Cũng sẽ rất tẻ nhạt nếu chúng ta cần tạo một phiên bản riêng cho mọi kiểu 

có thể mà tham số kiểu của Maybe có thể đảm nhận. Nếu chúng ta cần viết 

instance Eq (Maybe Int) where, instance Eq (Maybe Char) 

where, v.v. cho mọi kiểu, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đó là lý do tại sao 

chúng ta có thể để lại tham số dưới dạng một biến kiểu, như vậy: 
 

instance Eq (Maybe m) where 

Just x == Just y = x == y 

Nothing == Nothing = True 

_ == _ = False 
 

Điều này giống như nói rằng chúng ta muốn tạo tất cả các loại biểu mẫu 

Maybe cái gì đó là một thể hiện của Eq. Chúng ta thực sự có thể đã viết (Maybe 

cái gì đó), nhưng sử dụng các chữ cái đơn lẻ phù hợp với phong cách Haskell. 

(Maybe m) ở đây đóng vai trò của a từ class Eq a where. Trong khi 

Maybe không phải là một kiểu cụ thể. Bằng cách chỉ định một tham số kiểu là 

một biến kiểu (m, ở dạng chữ thường), chúng ta đã nói rằng chúng ta muốn tất 

cả các kiểu ở dạng Maybe m, trong đó m là kiểu bất kỳ, là một thể hiện của Eq. 
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Tuy nhiên, có một vấn đề với điều này. Bạn có thể phát hiện ra nó không? 

Chúng ta sử dụng == trên nội dung của Maybe, nhưng chúng ta không đảm 

bảo rằng những gì có thể chứa có thể được sử dụng với Eq! Đó là lý do tại sao 

chúng ta sửa đổi khai báo bản sao của mình như thế này: 
 

instance (Eq m) => Eq (Maybe m) where 

Just x == Just y = x == y 

Nothing == Nothing = True 

_ == _ = False 
 

Chúng ta cần thêm một ràng buộc lớp học! Với khai báo trường hợp 

này, chúng ta nói rằng chúng ta muốn tất cả các kiểu của biểu mẫu Maybe 

m là một phần của lớp kiểu Eq, nhưng chỉ những kiểu mà m (những gì chứa 

bên trong Maybe) cũng là một phần của Eq. Đây thực sự là cách Haskell lấy 

được ví dụ. 

Hầu hết thời gian, các ràng buộc lớp trong khai báo lớp được sử dụng 

để biến một lớp kiểu thành lớp con của một lớp kiểu khác và các ràng buộc 

lớp trong khai báo cá thể được sử dụng để thể hiện các yêu cầu về nội dung 

của một số kiểu. Ví dụ, ở đây chúng ta yêu cầu nội dung của Maybe cũng là 

một phần của lớp kiểu Eq. 

Khi tạo instance, nếu bạn thấy rằng một kiểu được sử dụng làm kiểu cụ 

thể trong khai báo kiểu (như a trong a -> a -> Bool), bạn cần nhập các 

tham số và thêm dấu ngoặc đơn để bạn kết thúc với một kiểu cụ thể. 

Hãy lưu ý rằng kiểu mà bạn đang cố gắng tạo một instance sẽ thay thế 

tham số trong khai báo lớp. a từ class Eq a where sẽ được thay thế 

bằng kiểu thực khi bạn tạo một thể hiện, vì vậy hãy cố gắng đưa kiểu của 

bạn vào các khai báo kiểu hàm. Khai báo kiểu sau thực sự không có nhiều 

ý nghĩa: 
 

(==) :: Maybe -> Maybe -> Bool 
 

 

Nhưng cái này thì có: 
 

(==) :: (Eq m) => Maybe m -> Maybe m -> Bool 
 

 

Đây chỉ là điều cần suy nghĩ, bởi vì == sẽ luôn có kiểu (==) :: (Eq 

a) => a -> a -> Bool, bất kể chúng ta thực hiện trường hợp nào. 

Ồ, và một điều nữa: Nếu bạn muốn xem các thể hiện của lớp kiểu là gì, chỉ 

cần nhập :info lopkieucuaban trong GHCi. Ví dụ, gõ :info Num sẽ 

hiển thị các hàm mà lớp kiểu xác định và nó sẽ cung cấp cho bạn danh sách 

các kiểu trong lớp kiểu. :info cũng hoạt động cho các kiểu và các hàm tạo 

kiểu. Nếu nhập :info Maybe, nó sẽ hiển thị cho bạn tất cả các lớp kiểu mà 

Maybe là một ví dụ. Đây là một ví dụ: 
 

ghci> :info Maybe 

data Maybe a = Nothing | Just a -- Defined in Data.Maybe 

instance (Eq a) => Eq (Maybe a) -- Defined in Data.Maybe 

instance Monad Maybe -- Defined in Data.Maybe 

instance Functor Maybe -- Defined in Data.Maybe 
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instance (Ord a) => Ord (Maybe a) -- Defined in Data.Maybe 

instance (Read a) => Read (Maybe a) -- Defined in GHC.Read 

instance (Show a) => Show (Maybe a) -- Defined in GHC.Show 

 

Lớp kiểu Yes-No 

Trong JavaScript và một số kiểu ngôn ngữ yếu khác, bạn có thể đặt hầu hết mọi 

thứ bên trong biểu thức if. Ví dụ: trong JavaScript, bạn có thể làm điều gì đó 

như thế này: 
 

if (0) alert("YEAH!") else alert("NO!") 
 

 

Hoặc: 
 

if ("") alert ("YEAH!") else alert("NO!") 
 

 

Hoặc: 
 

if (false) alert("YEAH!") else alert("NO!") 
 

 

Tất cả những điều này sẽ đưa ra cảnh báo NO !. 

Tuy nhiên, đoạn mã sau sẽ đưa ra cảnh báo về YEAH!, vì JavaScript coi 

bất kỳ chuỗi trống nào là giá trị thực: 
 

if ("WHAT") alert ("YEAH!") else alert("NO!") 
 

 

Mặc dù việc sử dụng chặt chẽ Bool cho ngữ nghĩa Boolean hoạt động 

tốt hơn trong Haskell, nhưng chúng ta hãy thử triển khai hành vi giống 

JavaScript này, chỉ để giải trí! Chúng ta sẽ bắt đầu với một khai báo về lớp: 
 

class YesNo a where 

yesno :: a -> Bool 
 

Điều này khá đơn giản. Lớp kiểu Yes-No định nghĩa một hàm. Hàm đó 

nhận một giá trị của kiểu có thể được coi là chứa một số khái niệm về tính đúng 

và cho chúng ta biết chắc chắn nó có đúng hay không. Lưu ý rằng từ cách chúng 

ta sử dụng a trong hàm rằng a phải là một kiểu cụ thể. 

Tiếp theo, hãy xác định một số trường hợp. Đối với các số, chúng ta sẽ giả 

định rằng (như trong JavaScript) bất kỳ số nào không phải 0 đều đúng trong 

ngữ cảnh Boolean và 0 là sai. 
 

instance YesNo Int where 

yesno 0 = False 

yesno _ = True 
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Danh sách trống (và theo phần mở rộng, chuỗi) là một giá trị no, trong khi 

danh sách rỗng là một giá trị yes. 
 

instance YesNo [a] where 

yesno [] = False 

yesno _ = True 
 

Lưu ý cách chúng ta chỉ đặt một tham số kiểu a vào đó để làm cho danh 

sách trở thành một loại cụ thể, mặc dù chúng ta không đưa ra bất kỳ giả định 

nào về loại có trong danh sách. 

Bản thân Bool cũng nắm giữ tính đúng và sai và khá rõ ràng đó là: 
 

instance YesNo Bool where 

yesno = id 
 

Nhưng id là gì? Nó chỉ là một hàm thư viện chuẩn nhận một tham số và trả 

về cùng một thứ, đó là những gì chúng ta sẽ viết ở đây. 

Chúng ta cũng hãy cho Maybe một instance: 
 

instance YesNo (Maybe a) where 

yesno (Just _) = True 

yesno Nothing = False 
 

Chúng ta không cần ràng buộc về lớp, 

bởi vì chúng ta không đưa ra giả định nào về 

nội dung của Maybe. Chúng ta chỉ nói rằng 

giá trị true nếu nó là giá trị Just và false 

nếu nó là giá trị Nothing. Chúng ta vẫn cần 

viết ra (Maybe a) thay vì chỉ Maybe. Nếu 

bạn nghĩ về điều đó, thì hàm Maybe -> 

Bool không thể tồn tại (bởi vì có thể không phải là một kiểu cụ thể), trong 

khi hàm Maybe a -> Bool thì ổn hơn. Tuy nhiên, điều này thực sự thú 

vị, bởi vì bây giờ bất kỳ loại biểu mẫu nào Maybe một cái gì đó là một phần 

của YesNo và điều đó là gì không quan trọng. 

Trước đây, chúng ta đã định nghĩa Tree là một kiểu đại diện cho cây 

tìm kiếm nhị phân. Chúng ta có thể nói một cái cây rỗng là false, và bất 

cứ thứ gì không phải là một cây trống đều là true: 
 

instance YesNo (Tree a) where 

yesno EmptyTree = False 

yesno _ = True 
 

Đèn giao thông có thể là giá trị yes hay no không? Chắc chắn rồi. Nếu 

nó có màu đỏ, bạn dừng lại. Nếu nó là màu xanh lá cây, bạn đi. (Nếu nó là 

màu vàng? Ơ, tôi thường chạy màu vàng vì tôi sống vì adrenaline.) 
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instance YesNo TrafficLight where 

yesno Red = False 

yesno _ = True 
 

Bây giờ chúng ta đã có một số ví dụ, hãy trải nghiệm chút nào! 
 

ghci> yesno $ length [] 

False 

ghci> yesno "haha" 

True 

ghci> yesno "" 

False 

ghci> yesno $ Just 0 

True 

ghci> yesno True 

True 

ghci> yesno EmptyTree 

False 

ghci> yesno [] 

False 

ghci> yesno [0,0,0] 

True 

ghci> :t yesno 

yesno :: (YesNo a) => a -> Bool 
 

Chạy ngon lành luôn! 

Bây giờ chúng ta hãy tạo một hàm bắt chước câu lệnh if, nhưng hàm đó 

hoạt động với các giá trị YesNo. 
 

yesnoIf :: (YesNo y) => y -> a -> a -> a 

yesnoIf yesnoVal yesResult noResult = 

if yesno yesnoVal 

then yesResult 

else noResult 
 

 

Điều này nhận một giá trị YesNo và hai giá trị thuộc bất kỳ kiểu nào. Nếu giá 

trị yes-no nhiều hơn giá trị yes, nó trả về giá trị đầu tiên trong hai giá trị; nếu 

không, nó trả về thứ hai trong số chúng. Hãy thử nó: 
 

ghci> yesnoIf [] "YEAH!" "NO!" 

"NO!" 

ghci> yesnoIf [2,3,4] "YEAH!" "NO!" 

"YEAH!" 

ghci> yesnoIf True "YEAH!" "NO!" 

"YEAH!" 

ghci> yesnoIf (Just 500) "YEAH!" "NO!" 

"YEAH!" 
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ghci> yesnoIf Nothing "YEAH!" "NO!" 

"NO!" 
 

 

Lớp kiểu Functor 
Cho đến nay, chúng ta đã gặp rất nhiều lớp kiểu 

trong thư viện chuẩn. Chúng ta đã chơi với Ord, dành 

cho những thứ có thể sắp xếp. Chúng ta đã chạy xung 

quanh với Eq, dành cho những thứ có thể được coi là 

tương đương với nhau. Chúng ta đã thấy Show, trình 

bày một giao diện cho các loại có giá trị có thể được 

phát dưới dạng chuỗi. Người bạn tốt của chúng ta 

Read luôn ở đó bất cứ khi nào chúng ta cần chuyển 

đổi một chuỗi thành một giá trị của một số. Và bây 

giờ, chúng ta sẽ xem xét lớp kiểu Functor, lớp này 

dành cho những thứ có thể được ánh xạ. 

Có lẽ bây giờ bạn đang nghĩ về các danh sách, vì 

ánh xạ qua các danh sách là một thành ngữ nổi trội 

trong Haskell. Và bạn nói đúng, kiểu danh sách là một 

phần của lớp kiểu Functor. 

Còn cách nào tốt hơn để biết lớp kiểu Functor 

hơn là xem nó được triển khai như thế nào?  
 

class Functor f where 

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b 
 

Chúng ta thấy rằng nó xác định một hàm, fmap và không cung cấp 

bất kỳ triển khai lỗi nào cho hàm đó. Kiểu fmap thật thú vị. Trong các định 

nghĩa về lớp kiểu cho đến nay, biến kiểu đóng vai trò của kiểu trong lớp 

kiểu là một kiểu cụ thể, giống như a trong (==) :: (Eq a) => a -> 

a -> Bool. Nhưng bây giờ, f không phải là một kiểu cụ thể (kiểu mà một 

giá trị có thể giữ, như Int, Bool, hoặc Maybe String), mà là một 

phương thức khởi tạo kiểu nhận một tham số kiểu. (Một ví dụ: Maybe Int 

là một kiểu cụ thể, nhưng Maybe là một phương thức xây dựng kiểu nhận 

một kiểu làm tham số.) 

Chúng ta thấy rằng fmap nhận một hàm từ kiểu này sang kiểu khác và 

một giá trị hàm được áp dụng với một kiểu và trả về giá trị hàm được áp 

dụng với kiểu khác. Nếu điều này nghe có vẻ hơi khó hiểu, đừng lo lắng 

— tất cả sẽ sớm được tiết lộ khi chúng ta xem một vài ví dụ. 

Hừ! . . khai báo kiểu cho fmap nhắc nhở tôi về điều gì đó. Hãy xem xét 

kiểu chữ ký của hàm map: 
 

map :: (a -> b) -> [a] -> [b] 
 

 

Ah, thú vị thật! Nó nhận một hàm từ kiểu này sang kiểu khác và danh 

sách của một kiểu này và trả về một danh sách của kiểu khác. Các bạn của 

tôi, tôi nghĩ rằng chúng ta có một người thú vị! Trên thực tế, map chỉ là 

một fmap chỉ hoạt động trên các danh sách. Đây là cách danh sách là một 
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phiên bản của lớp kiểu Functor: 
 

instance Functor [] where 

fmap = map 
 

Đó là nó! Lưu ý rằng chúng ta đã không viết instance Functor [a] 

where. Điều này là do f phải là một hàm tạo kiểu có một kiểu, chúng ta có thể 

thấy trong phần khai báo kiểu sau: 
 

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

[a] đã là một kiểu cụ thể (của một danh sách với bất kỳ kiểu nào bên trong 

nó), trong khi [] là một phương thức khởi tạo kiểu có một kiểu và có thể tạo ra 

các kiểu như [Int],[String] hoặc thậm chí [[String]]. 

Vì đối với danh sách, fmap chỉ là map, chúng ta nhận được kết quả tương tự 

khi sử dụng các hàm này trên danh sách: 
 

ghci> fmap (*2) [1..3] 

[2,4,6] 

ghci> map (*2) [1..3] 

[2,4,6] 
 

Điều gì xảy ra khi chúng ta maphoặc fmap trên một danh sách trống? 

Tất nhiên, chúng ta nhận được một danh sách trống. Nó biến một danh sách 

trống kiểu [a] thành một danh sách trống kiểu[b]. 

 
Maybe như một Functor 

Các kiểu có thể hoạt động giống như một chiếc hộp có thể là bộ phận 

thú vị. Bạn có thể coi danh sách như một hộp có thể trống hoặc có thứ gì đó 

bên trong, bao gồm cả một hộp khác. Hộp đó cũng có thể trống hoặc chứa 

thứ gì đó và hộp khác, v.v. 

Vì vậy, những gì khác có các thuộc tính giống như một cái hộp? Đối 

với một, Maybe là một kiểu. Theo một cách nào đó, nó giống như một chiếc 

hộp không thể chứa gì (trong trường hợp đó nó có giá trị là Nothing) hoặc 

nó có thể chứa một phần tử (như "HAHA", trong trường hợp đó nó có giá trị 

Just "HAHA"). 

Đây là cách Maybe là một functor: 
 

instance Functor Maybe where 

fmap f (Just x) = Just (f x) 

fmap f Nothing = Nothing 
 

Một lần nữa, hãy lưu ý cách chúng ta viết instance Functor Maybe 

where thay vì instance Functor (Maybe m) where, như chúng ta đã 

làm khi xử lý YesNo. Functor muốn một hàm tạo kiểu có một kiểu chứ không 

phải một kiểu cụ thể. Nếu bạn thay thế fs bằng Maybes, fmap hoạt động giống 

như một (a -> b) -> Maybe a -> Maybe b cho kiểu cụ thể này, có vẻ 

ổn. Nhưng nếu bạn thay thế f bằng (Maybe m), thì nó dường như hoạt động 

giống như (a -> b) -> Maybe m a -> Maybe m b, điều này không có 
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ý nghĩa, vì Maybe chỉ nhận một tham số kiểu. 

Việc triển khai fmap khá đơn giản. Nếu đó là giá trị rỗng của Nothing, thì 

chỉ cần trả về Nothing. Nếu chúng ta ánh xạ trên một hộp trống, chúng ta sẽ 

nhận được một hộp trống. Nếu chúng ta ánh xạ trên một danh sách trống, chúng 

ta sẽ nhận được một danh sách trống. Nếu nó không phải là một giá trị rỗng, mà 

là một giá trị đơn lẻ được đóng gói trong Just, thì chúng ta áp dụng hàm trên nội 

dung của Just: 
 

ghci> fmap (++ " HEY GUYS IM INSIDE THE JUST") (Just "Something serious.") 

Just "Something serious. HEY GUYS IM INSIDE THE JUST" 

ghci> fmap (++ " HEY GUYS IM INSIDE THE JUST") Nothing 

Nothing 

ghci> fmap (*2) (Just 200) 

Just 400 

ghci> fmap (*2) Nothing 

Nothing 

 

Trees cũng là Functors 
Một thứ khác có thể được ánh xạ và tạo ra một phiên bản của Functor là 

một kiểu cây của chúng ta. Nó có thể được coi như một hộp (nó chứa một số 

hoặc không có giá trị) và hàm tạo kiểu cây nhận chính xác một tham số kiểu. 

Nếu bạn nhìn vào fmap như thể nó là một hàm chỉ dành cho Tree, thì kiểu ký 

hiệu của nó sẽ giống như sau: (a -> b) -> Tree a -> Tree b. 

Chúng ta sẽ sử dụng đệ quy cho cái này. Ánh xạ trên một cây trống sẽ tạo 

ra một cây trống. Ánh xạ qua một cây không có cây nào sẽ tạo ra một cây bao 

gồm hàm của chúng ta được áp dụng cho giá trị gốc, và các cây con bên trái và 

bên phải của nó sẽ là các cây con trước đó, nhưng với hàm của chúng ta được 

ánh xạ trên chúng. Đây là code: 
 

instance Functor Tree where 

fmap f EmptyTree = EmptyTree 

fmap f (Node x left right) = Node (f x) (fmap f left) (fmap f right) 
 

Kiểm tra chút nào: 
 

ghci> fmap (*2) EmptyTree 

EmptyTree 

ghci> fmap (*4) (foldr treeInsert EmptyTree [5,7,3]) 

Node 20 (Node 12 EmptyTree EmptyTree) (Node 28 EmptyTree EmptyTree) 
 

Hãy cẩn thận! Nếu bạn sử dụng Tree như một kiểu để đại diện cho cây 

tìm kiếm nhị phân, không có gì đảm bảo rằng nó sẽ vẫn là cây tìm kiếm nhị 

phân sau khi ánh xạ một hàm trên nó. Để một thứ được coi là cây tìm kiếm nhị 

phân, tất cả các phần tử ở bên trái của một số nút phải nhỏ hơn phần tử trong 

nút và tất cả các phần tử ở bên phải phải lớn hơn. Nhưng nếu bạn ánh xạ một 

hàm như phủ định trên cây tìm kiếm nhị phân, các phần tử ở bên trái của nút 

đột nhiên trở nên lớn hơn phần tử của nó và cây tìm kiếm nhị phân của bạn chỉ 

trở thành một cây nhị phân bình thường. 
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Either a như một Functor 

Còn về Either a b? Nó có thể được làm một functor? Lớp kiểu 

Functor muốn một phương thức khởi tạo kiểu chỉ nhận một tham số kiểu, 

nhưng Either nhận hai. Hừ! . . Tôi biết, chúng ta sẽ áp dụng một phần 

Either bằng cách chỉ cung cấp cho nó một tham số để nó có một tham số 

miễn phí. 

Dưới đây là cách Either a là một functor trong các thư viện tiêu 

chuẩn, cụ thể hơn là trong mô-đun Control.Monad.Instances: 
 

instance Functor (Either a) where 

fmap f (Right x) = Right (f x) 

fmap f (Left x) = Left x 
 

Ồ ồ chúng ta có gì ở đây nào? Bạn có thể thấy cách Either a đã được tạo 

ra một phiên bản thay vì chỉ Either. Đó là bởi vì Either a là một phương 

thức khởi tạo kiểu nhận một tham số, trong khi Either nhận hai tham số. Nếu 

fmap dành riêng cho Either a, thì chữ ký kiểu sẽ là cái này: 
 

(b -> c) -> Either a b -> Either a c 
 

 

Bởi vì điều đó giống như sau: 
 

(b -> c) -> (Either a) b -> (Either a) c 
 

 

Hàm được ánh xạ trong trường hợp hàm tạo giá trị Right, nhưng nó không 

được ánh xạ trong trường hợp Left. Tại sao vậy? Chà, nhìn lại cách định nghĩa 

kiểu Either a b, chúng ta thấy điều này: 
 

data Either a b = Left a | Right b 
 

 

Nếu chúng ta muốn ánh xạ một hàm trên cả hai hàm, a và b sẽ cần phải là 

cùng một kiểu. Hãy nghĩ về điều đó: Nếu chúng ta cố gắng ánh xạ một hàm 

nhận một chuỗi và trả về một chuỗi và b là một chuỗi nhưng a là một số, thì 

nó sẽ không thực sự hiệu quả. Ngoài ra, khi xem xét kiểu của fmap sẽ là gì 

nếu nó chỉ hoạt động trên các giá trị a b, chúng ta có thể thấy rằng tham số 

đầu tiên phải giữ nguyên, trong khi tham số thứ hai có thể thay đổi và tham số 

đầu tiên được thực hiện bởi hàm tạo giá trị Left. 

Điều này cũng rất phù hợp với phép loại suy về hộp của chúng ta nếu 

chúng ta nghĩ Left giống như một hộp trống với thông báo lỗi được viết ở 

bên cạnh cho chúng ta biết lý do tại sao nó trống. 

Ánh xạ từ Data.Map cũng có thể được tạo thành các giá trị biểu tượng, 

bởi vì chúng giữ các giá trị (hoặc không!). Trong trường hợp Map k v, fmap 

sẽ ánh xạ một hàm v -> v' trên một map kiểu Map k v và trả về một map 

kiểu Map k v'. 
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NOTE Ký tự không có ý nghĩa đặc biệt trong các kiểu, cũng như nó không có ý nghĩa đặc 

biệt khi đặt tên cho các giá trị. Nó chỉ được sử dụng để biểu thị những thứ tương tự, 

nhưng thay đổi một chút. 

Như một bài tập, bạn có thể thử tìm ra cách Map k tạo ra một phiên bản 

của Functor do chính bạn tạo ra! 

Như bạn đã thấy từ các ví dụ, với Functor, các lớp kiểu có thể đại diện 

cho các khái niệm bậc cao khá thú vị. Bạn cũng đã có thêm một số thực hành 

với việc áp dụng một phần các kiểu và tạo phiên bản. Trong Chương 11, chúng 

ta sẽ xem xét một số luật áp dụng cho các functor. 

 
Dạng và kiểu kiếc nào đó 

Constructor kiểu nhận vào tham số là những 

kiểu khác để rồi tạo ra kiểu cụ thể. Điều này làm 

tôi nhớ đến các hàm, chúng nhận vào tham số là 

những giá trị để tạo ra giá trị. Ta đã thấy rằng 

constructor kiểu có thể áp dụng được từng phần 

(Either String là một kiểu, nó nhận vào một 

kiểu và tạo ra một kiểu cụ thể, như Either 

String Int), giống như hàm. Điều đó thật là 

hay. Trong mục này, ta sẽ xét định nghĩa chính 

thức cách áp dụng kiểu cho constructor kiểu, cũng 

như ta xét định nghĩa chính thức cách áp dụng giá 

trị cho hàm bằng cách khai báo kiểu. Bạn không 

cần phải đọc mục này mới tiếp tục chinh phục 

được Haskell và nếu bạn không hiểu nó thì đừng 

lo. Tuy nhiên, nắm được vấn đề này sẽ cho bạn 

hiểu biết tường tận về hệ thống kiểu. 

Vì vậy những giá trị như 3, "YEAH" hoặc takeWhile (các hàm cũng là giá 

trị, vì ta có thể truyền chúng thoải mái) mỗi cái đều có kiểu riêng. Kiểu là những 

nhãn hiệu nhỏ nhắn mà mỗi giá trị mang theo để dựa vào đó ta có thể suy luận về 

giá trị của chúng. Nhưng bản thân kiểu lại còn có những nhãn hiệu nhỏ của riêng 

chúng, gọi là dạng (kind). Một dạng thì ít nhiều giống như kiểu của kiểu. Điều này 

nghe hơi kì quặc và dễ gây nhầm lẫn, song thực ra đó là một khái niệm rất hay. 

Dạng là gì và chúng dùng được vào việc gì? À, ta hãy xét dạng của một kiểu 

bằng cách dùng lệnh :k trong GHCI. 
 

ghci> :k Int 

Int :: *  

Một dấu sao ư? Kì thật. Nó nghĩa là gì? Dấu * nghĩa là kiểu dữ liệu là một kiểu 

cụ thể. Một kiểu cụ thể là kiểu mà nó không nhận bất kì tham số kiểu nào và giá trị 

chỉ có thể có kiểu nằm trong các kiểu cụ thể. Nếu tôi buộc phải đọc hẳn dấu * ra (việc 

mà đến giờ tôi chưa làm), tôi sẽ đọc là sao hoặc đơn giản chỉ là kiểu. 

Được rồi, bây giờ hãy xem dạng của Maybe là gì. 
 

ghci> :k Maybe 

Maybe :: * -> * 
 

Constructor kiểu Maybe nhận vào một kiểu cụ thể (chẳng hạn, Int) rồi trả 
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lại một kiểu cụ thể, chẳng hạn Maybe Int. Và đó chính là điều mà dạng này cho 

ta biết. Cũng như Int -> Int có nghĩa là một hàm nhận vào một Int và trả lại 

một Int, * -> * có nghĩa là constructor kiểu nhận vào một kiểu cụ thể và trả lại 

một kiểu cụ thể. Ta hãy áp dụng tham số kiểu cho Maybe và để xem dạng của kiểu 

đó là gì. 
 

ghci> :k Maybe Int 

Maybe Int :: * 
 

Đúng như tôi dự đoán! Chúng ta áp dụng tham số kiểu cho Maybe và thu lại 

một kiểu cụ thể (đó là điều mà * -> * muốn nó). Một cách so sánh (mặc dù 

không tương đương, vì kiểu và dạng là khác nhau) với điều này là nếu ta viết :t 

isUpper và :t isUpper 'A'. isUpper có kiểu là Char -> 

Bool và isUpper 'A' có kiểu là Bool, vì giá trị của nó về cơ bản là True. 

Tuy vậy cả hai kiểu nó trên đều có dạng là *. 

Ta đã dùng :k đối với một kiểu để thu được dạng của nó, cũng như khi ta 

dùng :t đối với một giá trị để thu được kiểu của nó. Như đã nói, kiểu là các nhãn 

hiệu gắn lên giá trị còn dạng là các nhãn hiệu gắn lên kiểu và có sự tương đồng giữa 

hai thứ. 

Ta hãy xem một dạng khác: 
 

ghci> :k Either 

Either :: * -> * -> * 
 

À ha, điều này cho ta biết Either nhận vào hai kiểu cụ thể làm tham số kiểu, 

để tạo ra một kiểu cụ thể. Nó cũng trông giống như một lời khai báo kiểu của một 

hàm nhận vào hai giá trị và trả lại một thứ gì đó. Các constructor kiểu được curry 

(cũng như đối với hàm), vì vậy ta có thể áp dụng chúng từng phần. 
 

ghci> :k Either String 

Either String :: * -> * 

ghci> :k Either String Int 

Either String Int :: * 
 

Khi ta muốn làm cho Either thuộc về lớp Functor, ta phải áp dụng nó từng 

phần vì Functormuốn kiểu chỉ nhận một tham số trong khi Either thì nhận hai. 

Nói cách khác, Functor muốn dạng * -> * và vì vậy ta phải áp 

dụng Either từng phần để thu được một kiểu có dạng * -> * thay vì kiểu ban 

đầu của nó, * -> * -> *. Nếu ta nhìn vào định nghĩa của Functor lần nữa: 
 

class Functor f where 

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b 
 

Có thể thấy rằng biến kiểu f được dùng như là kiểu nhận vào một kiểu cụ thể 

và tạo ra một kiểu cụ thể. Ta biết rằng nó phải tạo ra một kiểu cụ thể vì nó được 

dùng làm kiểu của một giá trị trong hàm. Và từ đó, ta có thể suy diễn rằng những 

kiểu nào muốn là bạn với Functor thì phải có dạng * -> *. 



 

 

 

8 
INPUT VÀ OUTPUT  

 

 
Trong chương này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhận thông 

tin đầu vào từ bàn phím và in nội dung ra màn hình. 
Nhưng trước tiên, chúng ta sẽ đề cập đến những điều cơ bản về đầu vào và đầu ra 

(I / O): 

• Các hành động I/O là gì? 

• Làm thế nào để các hành động I/O cho phép chúng ta thực hiện I/O? 

• Khi nào các hành động I/O thực sự được thực hiện? 

Xử lý I / O đưa ra vấn đề về các hạn chế về cách các hàm Haskell có thể 

hoạt động, vì vậy trước tiên chúng ta sẽ xem xét cách chúng ta giải quyết 

vấn đề đó.. 

 
Tách biệt cái thuần túy khỏi cái không thuần túy 

Chúng tôi đã nói rằng Haskell là ngôn ngữ lập trình hàm thuần túy. Nếu như 

trong ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh bạn thường hoàn thành công việc bằng cách 

giao cho máy tính một loạt các bước để thực thi, thì lập trình hàm lại thiên về định 

nghĩa vấn đề cần giải quyết. Trong Haskell, một hàm không thể thay đổi trạng thái 

nào, như thay đổi nội dung của một biến (khi một hàm thay đổi trạng thái, ta nói 

rằng nó có hiệu ứng phụ). Điều duy nhất mà hàm có thể thực hiện trong Haskell là 

trả lại cho ta một kết quả nào đó dựa trên các tham số mà ta đưa cho nó. Nếu như 

hàm được gọi hai lần với cùng các tham số, thì nó sẽ phải trả lại cùng kết quả. Mặc 

dù điều này dường như bị hạn chế khi bạn đã từng lập trình theo thức mệnh lệnh, 

song ta đã thấy rằng thực ra đó lại là điều hay. Trong ngôn ngữ mệnh lệnh, không 
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có đảm bảo gì với bạn rằng một 

hàm đơn giản mà dùng để tính 

những có số sẽ không gây hại 

làm cháy nhà bạn, bắt đi con cún 

của bạn và dùng củ khoai tây 

cào xước xe hơi của bạn trong 

quá trình tính toán. Chẳng hạn, 

khi chúng ta đang tạo lập một 

cây tìm kiếm nhị phân, ta không 

gài phần tử vào cây bằng cách 

sửa đổi cây ngay tại chỗ. Hàm ta 

viết nhằm gài phần tử vào cây 

tìm kiếm nhị phân thực ra sẽ trả 

lại một cây mới, vì nó không thể 

thay đổi cây ban đầu được. 

Mặc dù các hàm không thể 

thay đổi trạng thái là điều hay vì 

nó giúp ta suy luận về chương 

trình được viết, nhưng có một 

vấn đề với điều này. Nếu một 

hàm không thể thay đổi thứ gì 

trong môi trường lập trình thì 

làm sao mà nó báo cho ta nó vừa 

tính được gì? Để báo cho ta biết 

thứ tính được, hàm phải thay đổi 

trạng thái của một thiết bị đầu ra 

(thường là trạng thái của màn hình), và rồi phát ra các photon truyền đến não của 

chúng ta và thay đổi trạng thái của hệ thần kinh của ta, bạn ạ. 

Xin đừng thất vọng, chúng ta chưa mất hết. Hóa ra Haskell là một hệ thống 

khéo léo khi xử lý các hàm; nó có hiệu ứng phụ được phân biệt rõ nét phần của 

chương trình thuần túy [theo phong cách lập trình hàm] với phần chương trình 

không thuần túy, tức là chứa các tàn dư của việc trao đổi thông tin với bàn phím và 

màn hình. Với hai phần đó phân biệt rõ, ta vẫn có thể suy luận trong phạm vi phần 

chương trình thuần khiết và lợi dụng tất cả những đặc điểm có trong lập trình hàm 

thuần túy, như tính lười biếng, tính mạnh và tính độc lập giữa các bộ phận (module) 

trong khi vẫn trao đổi thông tin hiệu quả với môi trường bên ngoài. 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

Hello, World! 
Cho đến giờ, chúng ta luôn nạp các 

hàm vào GHCI để kiểm tra và nghịch 

chơi. Chúng ta cũng khám phá các hàm 

trong thư viện chuẩn bằng cách đó. Nhưng 

bây giờ, sau 8 chương gì đó, cuối cùng 

chúng ta cũng bắt tay vào viết chương 

trình Haskell đầu tiên theo đúng nghĩa! 

Hoan hô! Và chắc chắn rồi, ta sẽ viết 

chương trình truyền thống "hello, 

world". 

Ê này! Để phục vụ mục đích của 

chương này, tôi sẽ giả dụ rằng bạn đang 

dùng một môi trường tựa Unix để học Haskell. Nếu bạn đang dùng Windows, 

theo tôi thì bạn nên tải về Cygwin, đây là một môi trường tựa Linux chạy trong 

Windows, tức là chính thứ mà bạn đang cần. 

Và bây giờ, những bạn mới học, hay gõ dòng lệnh sau đây vào trong trình 

soạn thảo văn bản chữ ưa thích của bạn: 

 

main = putStrLn "hello, world" 
 

 

Ta vừa định nghĩa một cái tên gọi là main và trong đó ta gọi một hàm tên 

là putStrLn với tham số "hello, world". Nhìn ngon ơ, nhưng không phải 

vậy, như ta sẽ thấy ngay đây. Hãy lưu tập tin này với tên helloworld.hs. 

Và bây giờ, ta sắp sửa làm một việc mà trước đây ta chưa từng làm. Chúng ta 

chuẩn bị biên dịch chương trình vừa viết! Tôi vui biết bao! Hãy mở cửa sổ dòng 

lệnh và chuyển đến thư mục chứa tập tin helloworld.hs rồi gõ vào dòng lệnh: 
 

$ ghc --make helloworld 
 

 

Đây gọi trình biên dịch GHC và yêu cầu nó biên dịch chương trình 

của chúng ta. Nó sẽ báo cáo một cái gì đó như thế này: 
 

[1 of 1] Compiling Main ( helloworld.hs, helloworld.o ) 

Linking helloworld ... 
 

Bây giờ bạn có thể chạy chương trình của mình bằng cách nhập thông tin 

sau vào terminal: 
 

$ ./helloworld 
 

 

NOTE Nếu bạn đang sử dụng Windows, thay vì nhập ./helloworld, chỉ cần nhập 

helloworld.exe để chạy chương trình của bạn. 

Chương trình của chúng ta in ra những điều sau đây: 
 

http://www.cygwin.com/
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hello, world 
 

 

Và bạn đã hoàn thành — chương trình được biên dịch đầu tiên của chúng 

ta để in nội dung nào đó vào terminal. Thật là buồn tẻ lạ thường! 

Hãy kiểm tra những gì chúng ta đã viết. Đầu tiên, hãy xem xét kiểu của 

hàm putStrLn: 
 

ghci> :t putStrLn 

putStrLn :: String -> IO () ghci> 

:t putStrLn "hello, world" 

putStrLn "hello, world" :: IO () 
 

Chúng ta có thể đọc kiểu putStrLn như sau: putStrLn nhận một chuỗi 

và trả về một hành động I / O có kiểu kết quả là () (nghĩa là bộ giá trị trống, 

còn được gọi là đơn vị). 

Hành động I / O là thứ mà khi được thực hiện, sẽ thực hiện một hành động 

có tác dụng phụ (chẳng hạn như đọc đầu vào hoặc in nội dung ra màn hình 

hoặc tệp) và cũng sẽ hiển thị một số kết quả. Chúng ta nói rằng một hành động 

I / O mang lại kết quả này. Việc in một chuỗi vào terminal không thực sự có 

bất kỳ kiểu giá trị trả về có ý nghĩa nào, vì vậy giá trị giả của () được sử dụng. 
 

NOTE Bộ giá trị trống là giá trị () và nó cũng có kiểu (). 

Vậy khi nào thì một hành động I / O sẽ được thực hiện? Chà, đây là lúc 

main xuất hiện. Một hành động I / O sẽ được thực hiện khi chúng ta đặt tên cho 

nó là main và sau đó chạy chương trình của chúng ta. 

Kết hợp các hành động I / O với nhau 

Việc để toàn bộ chương trình của bạn chỉ là một hành động I / O có vẻ như 

bị hạn chế. Đó là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng cú pháp do để kết 

hợp nhiều hành động I / O thành một. Hãy xem ví dụ sau: 
 

main = do 

putStrLn "Hello, what's your name?" 

name <- getLine 

putStrLn ("Hey " ++ name ++ ", you rock!") 
 

Ah, thật thú vị — cú pháp mới! Và điều này đọc khá giống một chương 

trình mệnh lệnh. Nếu bạn biên dịch và chạy nó, nó sẽ hoạt động như bạn mong 

đợi. 

Lưu ý rằng chúng ta đã nói là làm và sau đó chúng ta đặt ra một loạt các 

bước, giống như chúng ta làm trong một chương trình bắt buộc. Mỗi bước này 

là một hành động I / O. Bằng cách đặt chúng cùng với cú pháp do, chúng ta đã 

gắn chúng vào một hành động I / O. Hành động mà chúng ta nhận được có một 

kiểu IO (), vì đó là kiểu hành động I / O cuối cùng bên trong. Do đó, main luôn 

có một ký hiệu kiểu là main :: IO something, trong đó một cái gì đó là 

một kiểu cụ thể nào đó. Chúng ta thường không chỉ định khai báo kiểu cho 

main. 

Còn về dòng thứ ba, có ghi name <- getLine? Có vẻ như nó đọc một 



 

dòng từ đầu vào và lưu trữ nó vào một biến có tên là name. Có thật vậy không? 

Vâng, chúng ta hãy kiểm tra kiểu getLine. 
 

ghci> :t getLine 

getLine :: IO String 
 

Chúng ta thấy rằng getLine là một hành động I / O tạo ra một String. Điều 

đó có ý nghĩa, bởi vì nó sẽ đợi người dùng nhập một thứ gì đó vào terminal và sau 

đó một thứ gì đó sẽ được biểu diễn dưới dạng một chuỗi. 

Vậy điều gì xảy ra với name <- getLine? 

Bạn có thể đọc đoạn mã đó như sau: thực hiện hành động I / O getLine, sau 

đó liên kết giá trị kết quả của nó với name. getLine có một kiểu String IO, 

vì vậy name sẽ có một kiểu String. 

Bạn có thể coi hành động I / O như một chiếc hộp có đôi chân nhỏ sẽ đi ra 

ngoài thế giới thực và làm điều gì đó ở đó (như viết một số hình graffiti lên tường) 

và có thể mang lại một số dữ liệu. Khi nó đã tìm nạp dữ liệu đó cho bạn, cách duy 

nhất để mở hộp và lấy dữ liệu bên trong hộp là sử dụng cấu trúc <-. Và nếu chúng 

ta đang lấy dữ liệu từ một hành động I / O, chúng ta chỉ có thể lấy dữ liệu đó ra khi 

chúng ta đang ở trong một hành động I / O khác. Đây là cách Haskell quản lý để 

tách biệt gọn gàng các phần thuần túy và không thuần túy trong code của chúng ta. 

getLine là không thuần túy, vì giá trị kết quả của nó không được đảm bảo giống 

nhau khi thực hiện hai lần. 

Khi chúng ta đặt name <- getLine, name chỉ là một chuỗi bình thường, 

vì nó đại diện cho những gì bên trong hộp. Ví dụ: chúng ta có thể có một hàm thực 

sự phức tạp lấy tên của bạn (một chuỗi bình thường) làm tham số và cho bạn biết 

vận may của bạn dựa trên tên của bạn, như thế này: 
 

main = do 

putStrLn "Hello, what's your name?" 

name <- getLine 

putStrLn $ "Zis is your future: " ++ tellFortune name 
 

Hàm tellFortune (hoặc bất kỳ hàm nào mà nó chuyển name) không 

cần biết bất kỳ điều gì về I / O — nó chỉ là một hàm String -> String 

bình thường! 

Để xem các giá trị bình thường khác với các hành động I / O như thế nào, 

hãy xem xét dòng sau. Có hợp lệ không? 
 

nameTag = "Hello, my name is " ++ getLine 
 

 

Nếu bạn nói không, hãy đi ăn một cái bánh quy. Nếu bạn nói có, hãy 

uống một bát dung nham nóng chảy. (Đùa thôi!) Điều này không hoạt động 

vì ++ yêu cầu cả hai tham số của nó phải là danh sách trên cùng một kiểu. 

Tham số bên trái có kiểu String (hoặc [Char], nếu bạn muốn), trong khi 

getLine có kiểu String IO. Hãy nhớ rằng bạn không thể nối một chuỗi 

và một hành động I / O. Đầu tiên, bạn cần lấy kết quả từ hành động I / O 
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để nhận một giá trị kiểu String và cách duy nhất để làm điều đó là thực 

hiện một cái gì đó như name <- getLine bên trong một số hành động I 

/ O khác. 

Nếu chúng ta muốn xử lý dữ liệu không thuần túy, chúng ta phải thực 

hiện trong một môi trường không thuần túy. Vết bẩn của tạp chất lan ra 

xung quanh giống như tai họa undead và vì lợi ích tốt nhất của chúng ta là 

giữ cho các phần I / O của mã của chúng ta càng nhỏ càng tốt. 

Mỗi hành động I / O được thực hiện đều mang lại một kết quả. Đó là 

lý do tại sao ví dụ trước của chúng ta cũng có thể được viết như thế này: 
 

main = do 

foo <- putStrLn "Hello, what's your name?" 

name <- getLine 

putStrLn ("Hey " ++ name ++ ", you rock!") 
 

Tuy nhiên, foo sẽ chỉ có một giá trị là (), vì vậy làm điều đó sẽ là một 

cuộc tranh luận. Lưu ý rằng chúng ta không ràng buộc putStrLn cuối cùng 

với bất kỳ thứ gì. Đó là bởi vì trong một khối do, hành động cuối cùng không 

thể bị ràng buộc với một tên như hai hành động đầu tiên. Bạn sẽ thấy chính xác 

lý do tại sao lại như vậy khi chúng ta dấn thân vào thế giới monads, bắt đầu từ 

Chương 13. Hiện tại, điểm quan trọng là khối do tự động trích xuất giá trị từ 

hành động cuối cùng và mang lại giá trị đó là kết quả của chính nó . 

Ngoại trừ dòng cuối cùng, mọi dòng trong khối do không liên kết cũng có 

thể được viết bằng một ràng buộc. Vì vậy, putStrLn "BLAH" có thể được 

viết là _ <- putStrLn "BLAH". Nhưng điều đó vô ích, vì vậy chúng ta loại 

bỏ <- cho các hành động I / O không mang lại kết quả quan trọng, như 

putStrLn. 

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta làm những điều như sau? 
 

myLine = getLine 
 

 

Bạn có nghĩ rằng nó sẽ đọc từ đầu vào và sau đó liên kết giá trị của nó 

với tên không? Chà, sẽ không đâu. Tất cả những gì điều này làm là cung 

cấp cho hành động getLine I/O một tên khác gọi là myLine. Hãy nhớ 

rằng để nhận được giá trị từ một hành động I / O, bạn phải thực hiện nó 

bên trong một hành động I / O khác bằng cách liên kết nó với một tên có 

dấu <-. 

Các hành động I / O sẽ được thực hiện khi chúng được đặt tên cho 

main hoặc khi chúng ở bên trong một hành động I / O lớn hơn mà chúng 

ta đã soạn bằng một khối do. Chúng ta cũng có thể sử dụng một khối do 

để kết dính một số hành động I / O và sau đó chúng ta có thể sử dụng hành 

động I / O đó trong một khối do khác, v.v. Chúng sẽ được thực hiện nếu 

cuối cùng chúng rơi vào main. 

Ngoài ra còn có một trường hợp nữa khi các hành động I / O sẽ được 

thực hiện: khi chúng ta nhập một hành động I / O trong GHCi và nhấn 

ENTER. 
 

ghci> putStrLn "HEEY" 



 

HEEY 
 

Ngay cả khi chúng ta chỉ cần nhấn vào một số hoặc gọi một hàm trong 

GHCi và nhấn ENTER, GHCi sẽ áp dụng hiển thị cho giá trị kết quả và sau 

đó nó sẽ in nó ra terminal bằng cách sử dụng putStrLn. 

 
Sử dụng let bên trong hành động I/O 

Khi sử dụng cú pháp do để gắn kết các hành động I / O với nhau, chúng ta 

có thể sử dụng cú pháp let để liên kết các giá trị thuần túy với tên. Trong khi <- 

được sử dụng để thực hiện các hành động I / O và ràng buộc kết quả của chúng 

với name, let được sử dụng khi chúng ta chỉ muốn đặt tên cho các giá trị 

bình thường bên trong các hành động I / O. Nó tương tự như cú pháp let trong 

phần danh sách kết hợp. 

Hãy xem một hành động I / O sử dụng cả <- và let để liên kết tên. 
 

import Data.Char 

 
main = do 

putStrLn "What's your first name?" 

firstName <- getLine 

putStrLn "What's your last name?" 

lastName <- getLine 

let bigFirstName = map toUpper firstName 

bigLastName = map toUpper lastName 

putStrLn $ "hey " ++ bigFirstName ++ " " 

++ bigLastName 

++ ", how are you?" 

Xem các hành động I / O trong khối do được sắp xếp như thế nào? Cũng để 

ý xem let được sắp xếp như thế nào với các hành động I / O và tên của let 

được sắp xếp với nhau như thế nào? Đó là một phương pháp hay, vì thụt lề rất 

quan trọng trong Haskell. 

Chúng ta đã viết map toUpper firstName, biến thứ gì đó giống như 

"John" thành một chuỗi thú vị hơn nhiều như "JOHN". Chúng ta liên kết chuỗi 

viết hoa đó với một tên và sau đó sử dụng nó trong một chuỗi mà chúng ta đã in 

ra terminal. 

Bạn có thể tự hỏi khi nào sử dụng <- và khi nào sử dụng ràng buộc let. 

<- là để thực hiện các hành động I / O và ràng buộc kết quả của chúng với 

tên. map toUpper firstName, tuy nhiên, không phải là một hành động I 

/ O — đó là một cách diễn đạt thuần túy trong Haskell. Vì vậy, bạn có thể sử 

dụng <- khi bạn muốn liên kết kết quả của các hành động I / O với tên và bạn 

có thể sử dụng liên kết let để ràng buộc các biểu thức thuần túy với tên. Nếu 

chúng ta thực hiện một cái gì đó như let firstName = getLine, chúng 

ta sẽ chỉ gọi hành động getLine I/O bằng một tên khác và chúng ta vẫn 

cần chạy nó thông qua dấu <- để thực hiện nó và ràng buộc kết quả của nó. 
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Đặt nó trong Reverse 

Để có cảm giác tốt hơn khi thực hiện I / O trong Haskell, hãy tạo một 

chương trình đơn giản liên tục đọc một dòng và in ra cùng một dòng với các 

từ được đảo ngược. Quá trình thực thi của chương trình sẽ dừng lại khi chúng 

ta nhập một dòng trống. Đây là chương trình: 
 

main = do 

line <- getLine 

if null line 

then return () 

else do 

putStrLn $ reverseWords line 

main 

 

reverseWords :: String -> String reverseWords 

= unwords . map reverse . words 
 

Để có cảm nhận về những gì nó làm, hãy lưu nó dưới dạng reverse.hs, 

sau đó biên dịch và chạy nó: 
 

$ ghc --make reverse.hs 

[1 of 1] Compiling Main ( reverse.hs, reverse.o ) 

Linking reverse ... 

$ ./reverse 

clean up on aisle number nine 

naelc pu no elsia rebmun enin 

the goat of error shines a light upon your life 

eht taog fo rorre senihs a thgil nopu ruoy efil 

it was all a dream 

ti saw lla a maerd 

Hàm reverseWords của chúng ta chỉ là một hàm bình thường. Nó cần một 

chuỗi như "hey there man" và áp dụng các từ cho nó để tạo ra một danh sách 

các từ như ["hey", "there", "man"]. Chúng ta map reverse danh 

sách, nhận được ["yeh", "eryht", "nam"], và sau đó chúng ta đặt nó 

trở lại thành một chuỗi bằng cách sử dụng các từ khóa. Kết quả cuối cùng là 

"yehhardt nam". 

Còn main thì sao? Đầu tiên, chúng ta nhận được một dòng từ terminal 

bằng cách thực hiện getLine và gọi dòng dòng đó. Tiếp theo chúng ta có một 

biểu thức điều kiện. Hãy nhớ rằng trong Haskell, mọi if phải có một if khác 

tương ứng, bởi vì mọi biểu thức đều phải có một số loại giá trị. If của chúng ta 

nói rằng khi một điều kiện là đúng (trong trường hợp của chúng ta, dòng mà 

chúng ta đã nhập là trống), chúng ta thực hiện một hành động I / O; khi điều 

đó không đúng, hành động I / O bên dưới hành động khác sẽ được thực hiện. 

Bởi vì chúng ta cần có chính xác một hành động I / O sau hành động khác, 

chúng ta sử dụng một khối do để gắn hai hành động I / O lại với nhau thành 

một. Chúng ta cũng có thể viết phần đó như sau: 
 



 

else (do 

putStrLn $ reverseWords line 

main) 
 

Điều này làm rõ ràng rằng khối do có thể được xem như một hành động I / 

O, nhưng nó xấu hơn. 

Bên trong khối do, chúng ta áp dụng phép đảo ngược cho dòng mà chúng 

ta nhận được từ getLine và sau đó in dòng đó vào terminal. Sau đó, chúng ta 

mới thực hiện main. Nó được thực hiện đệ quy và điều đó không sao, vì bản 

thân main đã là một hành động I / O. Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, chúng ta 

quay trở lại phần bắt đầu của chương trình. 

Nếu dòng null là True, code sau dòng sau đó được thực thi: return (). 

Bạn có thể đã sử dụng từ khóa trả về trong các ngôn ngữ khác để trả về từ 

chương trình con hoặc hàm. Nhưng return trong Haskell không giống như 

return trong hầu hết các ngôn ngữ khác. 

Trong Haskell (và cụ thể là trong các hành động I / O), return làm cho 

một hành động I / O không có giá trị thuần túy. Quay lại phép tương tự hộp cho 

các hành động I / O, return nhận một giá trị và gói nó trong một hộp. Hành động 

I / O kết quả không thực sự làm bất cứ điều gì; nó chỉ mang lại giá trị đó là kết 

quả của nó. Vì vậy, trong ngữ cảnh I / O, trả về "haha" sẽ có một kiểu String 

IO. 

Mục đích của việc chỉ chuyển đổi một giá trị thuần túy thành một hành động 

I / O mà không thực hiện bất cứ điều gì? Chà, chúng ta cần một số thao tác I / 

O để thực hiện trong trường hợp dòng đầu vào trống. Đó là lý do tại sao chúng 

ta thực hiện một hành động I / O không có thật mà không thực hiện bất cứ điều 

gì bằng cách viết return (). 

Không giống như các ngôn ngữ khác, việc sử dụng return không khiến khối 

I / O kết thúc trong quá trình thực thi. Ví dụ: chương trình này sẽ khá vui vẻ tiếp 

tục đến dòng cuối cùng: 
 

main = do 

return () 

return "HAHAHA" 

line <- getLine 

return "BLAH BLAH BLAH" 

return 4 

putStrLn line 
 

Một lần nữa, tất cả những cách sử dụng return này là thực hiện các hành 

động I / O mang lại kết quả, sau đó sẽ bị loại bỏ vì nó không bị ràng buộc bởi 

một cái tên. 

Chúng ta có thể sử dụng return kết hợp với <- để liên kết nội dung với tên: 
 

main = do 

a <- return "hell" b 

<- return "yeah!" 

putStrLn $ a ++ " " ++ b 
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Vì vậy, bạn thấy, return là kiểu đối lập với <-. Trong khi return nhận một 

giá trị và gói nó trong một hộp, <- lấy một hộp (và thực hiện nó) và lấy giá trị ra 

khỏi nó, ràng buộc nó với một tên. Nhưng làm điều này là hơi thừa, đặc biệt là vì 

bạn có thể sử dụng các khối let in do để liên kết với các tên, như vậy: 
 

main = do 

let a = "hell" 

b = "yeah" 

putStrLn $ a ++ " " ++ b 
 

Khi xử lý các khối I / O do, chúng ta chủ yếu sử dụng return bởi vì chúng 

ta cần tạo một hành động I / O không thực hiện bất cứ điều gì hoặc vì chúng ta 

không muốn hành động I / O được tạo thành từ một khối do có giá trị kết quả 

của hành động cuối cùng của nó. Khi chúng ta muốn nó có một giá trị kết quả 

khác, chúng ta sử dụng return để thực hiện một hành động I / O luôn mang 

lại kết quả mong muốn của chúng ta và chúng ta đặt nó ở cuối. 

 
Một vài hàm I/O hữu dụng 

Haskell đi kèm với một loạt các hàm hữu ích và các hành động I / O. Hãy 

xem một số trong số chúng để xem chúng được sử dụng như thế nào. 

 
putStr 

putStr giống như putStrLn, ở chỗ nó nhận một chuỗi làm tham số và trả về 

một hành động I / O sẽ in chuỗi đó đến terminal. Tuy nhiên, putStr không 

nhảy vào một dòng mới sau khi in ra chuỗi, trong khi putStrLn thì có. Ví dụ, 

hãy xem code này: 
 

main = do 

putStr "Hey, " 

putStr "I'm " 

putStrLn "Andy!" 

Nếu chúng ta biên dịch và chạy code này, chúng ta nhận được kết quả sau: 
 

Hey, I'm Andy! 
 

 

putChar 

Hàm putChar nhận một ký tự và trả về một hành động I / O sẽ in nó vào 

terminal: 
 

main = do 

putChar 't' 

putChar 'e' 

putChar 'h' 



 

 

putStr có thể được định nghĩa đệ quy với sự trợ giúp của putChar. 

Trường hợp cơ bản của putStr là chuỗi trống, vì vậy nếu chúng ta đang in một 

chuỗi rỗng, chúng ta chỉ trả về một hành động I / O không thực hiện gì bằng 

cách sử dụng return (). Nếu nó không trống, thì chúng ta in ký tự đầu tiên 

của chuỗi bằng cách thực hiện putChar và sau đó in phần còn lại của chúng 

một cách đệ quy: 
 

putStr :: String -> IO () 

putStr [] = return () 

putStr (x:xs) = do 

putChar x 

putStr xs 
 

Lưu ý cách chúng ta có thể sử dụng đệ quy trong I / O, cũng như chúng 

ta có thể sử dụng nó trong mã thuần túy. Chúng ta xác định trường hợp cơ 

sở và sau đó nghĩ kết quả thực sự là gì. Trong trường hợp này, đó là một 

hành động đầu tiên xuất ra ký tự đầu tiên và sau đó xuất ra phần còn lại của 

chuỗi. 

 
print 

print nhận một giá trị thuộc bất kỳ kiểu nào là một phiên bản của Show (nghĩa 

là chúng ta biết cách biểu thị nó dưới dạng chuỗi), áp dụng show cho giá trị đó 

để "xâu chuỗi" nó, rồi xuất chuỗi đó tới terminal. Về cơ bản, nó chỉ là 

putStrLn . show. Đầu tiên nó chạy hiển thị trên một giá trị, sau đó nạp giá 

trị đó vào putStrLn, trả về một hành động I / O sẽ in ra giá trị của chúng ta. 
 

main = do 

print True 

print 2 

print "haha" 

print 3.2 

print [3,4,3] 

Biên dịch và chạy nó, chúng ta nhận được kết quả sau: 
 

True 

2 

"haha" 

3.2 

[3,4,3] 
 

Như bạn có thể thấy, đó là một hàm rất tiện dụng. Hãy nhớ cách chúng ta 

đã nói về cách các hành động I / O chỉ được thực hiện khi chúng được đưa vào 

main hoặc khi chúng ta cố gắng đánh giá chúng tại prompt GHCi? Khi chúng 

ta nhập một giá trị (như 3 hoặc [1,2,3]) và nhấn ENTER, GHCi thực sự sử 

dụng print trên giá trị đó để hiển thị trên terminal! 
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ghci> 3 

3 

ghci> print 3 

3 

ghci> map (++"!") ["hey","ho","woo"] 

["hey!","ho!","woo!"] 

ghci> print $ map (++"!") ["hey","ho","woo"] 

["hey!","ho!","woo!"] 
 

Khi chúng ta muốn in ra các chuỗi, chúng ta thường sử dụng putStrLn vì 

chúng ta không muốn các dấu ngoặc kép xung quanh chúng. Tuy nhiên, để in 

các giá trị của các kiểu khác vào terminal, print được sử dụng thường xuyên 

nhất. 

 
when 

Hàm when được tìm thấy trong Control.Monad (để truy cập nó, hãy sử 

dụng import Control.Monad). Điều đó thật thú vị vì trong khối do, nó 

trông giống như một câu lệnh điều khiển luồng, nhưng nó thực sự là một hàm 

bình thường. 

when thực hiện một Bool và một hành động I / O và nếu giá trị Bool đó 

là True, nó sẽ trả về cùng một hành động I / O mà chúng ta đã cung cấp cho 

nó. Tuy nhiên, nếu nó là False, nó sẽ trả về hành động return (), hành 

động này không thực hiện bất kỳ điều gì. 

Đây là một chương trình nhỏ yêu cầu một số đầu vào và in nó trở lại 

terminal, nhưng chỉ khi đầu vào đó là SWORDFISH: 
 

import Control.Monad 

 
main = do 

input <- getLine 

when (input == "SWORDFISH") $ do 

putStrLn input 

Nếu không có when, chúng ta sẽ cần viết chương trình như thế này: 
 

main = do 

input <- getLine 

if (input == "SWORDFISH") 

then putStrLn input 

else return () 
 

Như bạn có thể thấy, hàm when rất hữu ích khi chúng ta muốn thực hiện 

một số hành động I / O khi một điều kiện được đáp ứng, nhưng không làm gì 

khác. 

 



 

sequence 

Hàm sequence nhận một danh sách các hành động I / O và trả về một 

hành động I / O sẽ lần lượt thực hiện các hành động đó. Kết quả mà hành 

động I / O này mang lại sẽ là danh sách các kết quả của tất cả các hành 

động I / O đã được thực hiện. Ví dụ, chúng ta có thể làm điều này: 
 

main = do 

a <- getLine b 

<- getLine c 

<- getLine 

print [a,b,c] 
 

Hoặc chúng ta có thể làm như này: 
 

main = do 

rs <- sequence [getLine, getLine, getLine] 

print rs 
 

Kết quả của cả hai phiên bản này hoàn toàn giống nhau. chuỗi 

[getLine, getLine, getLine] thực hiện một hành động I / O sẽ thực 

hiện getLine ba lần. Nếu chúng ta liên kết hành động đó với một tên, kết 

quả là một danh sách tất cả các kết quả. Vì vậy, trong trường hợp này, kết 

quả sẽ là danh sách ba thứ mà người dùng đã nhập tại prompt. 

Một mô hình phổ biến với sequence là khi chúng ta ánh xạ các hàm 

như print hoặc putStrLn qua các danh sách. Việc thực thi map print 

[1,2,3,4] sẽ không tạo ra hành động I / O mà thay vào đó sẽ tạo danh 

sách các hành động I / O. Về hiệu quả, điều này cũng giống như viết thế 

này: 
 

[print 1, print 2, print 3, print 4] 
 

 

Nếu chúng ta muốn chuyển danh sách các hành động I / O đó thành một 

hành động I / O, chúng ta phải sequence nó: 
 

ghci> sequence $ map print [1,2,3,4,5] 

1 

2 

3 

4 

5 

[(),(),(),(),()] 
 

Nhưng điều gì xảy ra với [(),(),(),(),()] ở cuối đầu ra? Khi chúng 

ta đánh giá một hành động I / O trong GHCi, hành động đó sẽ được thực hiện 

và sau đó kết quả của nó được in ra, trừ khi kết quả đó là (). Đó là lý do tại 

sao đánh giá putStrLn "hehe" trong GHCi chỉ in ra hehe — putStrLn 

"hehe" cho kết quả (). Nhưng khi chúng ta nhập getLine trong GHCi, kết 
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quả của hành động I / O đó sẽ được in ra, vì getLine có một kiểu IO 

String.  

 
mapM 

Bởi vì ánh xạ một hàm trả về một hành động I / O trên một danh sách 

và sau đó sắp xếp nó rất phổ biến, các hàm tiện ích mapM và mapM_ đã được 

giới thiệu. mapM nhận một hàm và một danh sách, ánh xạ hàm trên danh 

sách, sau đó sắp xếp nó. mapM_ cũng làm điều tương tự, nhưng nó sẽ loại 

bỏ kết quả sau đó. Chúng ta thường sử dụng mapM_ khi chúng ta không 

quan tâm đến kết quả của các hành động I / O theo trình tự của chúng ta. 

Đây là một ví dụ về mapM: 
 

ghci> mapM print [1,2,3] 

1 

2 

3 

[(),(),()] 
 

Nhưng chúng ta không quan tâm đến danh sách ba đơn vị ở cuối, vì vậy 

tốt hơn nên sử dụng biểu mẫu này: 
 

ghci> mapM_ print [1,2,3] 

1 

2 

3 

 

forever 

Hàm forever thực hiện một hành động I / O và trả về một hành động I / O 

chỉ lặp lại hành động I / O mà nó đã có forever. Nó nằm trong 

Control.Monad. Chương trình nhỏ sau đây sẽ yêu cầu người dùng nhập 

một số thông tin đầu vào vô thời hạn và chuyển nó trở lại tất cả các ký tự 

viết hoa: 
 

import Control.Monad 

import Data.Char 

 
main = forever $ do 

putStr "Give me some input: " 

l <- getLine 

putStrLn $ map toUpper l 

 

forM 

forM (nằm trong Control.Monad) giống như mapM, nhưng các tham số của 



 

nó được chuyển đổi xung quanh. Tham số đầu tiên là danh sách và tham số thứ 

hai là hàm ánh xạ trên danh sách đó, sau đó được sắp xếp theo trình tự. Tại sao 

điều đó lại hữu ích? Chà, với một số cách sử dụng lambdas và ký hiệu một cách 

sáng tạo, chúng ta có thể làm những thứ như thế này: 
 

import Control.Monad 

 
main = do 

colors <- forM [1,2,3,4] (\a -> do 

putStrLn $ "Which color do you associate with the number " 

++ show a ++ "?" 

color <- getLine 

return color) 

putStrLn "The colors that you associate with 1, 2, 3 and 4 are: " 

mapM putStrLn colors 
 

Đây là những gì chúng ta nhận được khi chạy code này: 
 

Which color do you associate with the number 1? 

white 

Which color do you associate with the number 2? 

blue 

Which color do you associate with the number 3? 

red 

Which color do you associate with the number 4? 

orange 

The colors that you associate with 1, 2, 3 and 4 are: 

white 

blue 

red 

orange 
 

Lambda (\ a -> do ...) là một hàm nhận một số và trả về một hành 

động I / O. Lưu ý rằng chúng ta gọi return color trong khối do bên trong. 

Chúng ta làm điều đó để hành động I / O mà khối do xác định tạo ra chuỗi đại 

diện cho màu lựa chọn của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thực sự không phải 

làm điều đó, vì getLine đã tạo ra màu mà chúng ta đã chọn và đó là dòng cuối 

cùng trong khối do. Việc thực hiện color <- getLine và sau đó return 

color chỉ là giải nén kết quả khỏi getLine và sau đó đóng gói lại — nó cũng 

giống như chỉ gọi getLine. 

Hàm forM (được gọi với hai tham số của nó) tạo ra một hành động I / O, 

mà kết quả mà chúng ta liên kết với màu sắc. màu sắc chỉ là một danh sách bình 

thường chứa các chuỗi. Cuối cùng, chúng ta in ra tất cả các màu đó bằng cách 

gọi mapM putStrLn colors. 

Bạn có thể nghĩ về forM khi nói, “Thực hiện hành động I / O cho mọi phần 

tử trong danh sách này. Mỗi hành động I / O sẽ làm gì có thể phụ thuộc vào yếu 

tố được sử dụng để thực hiện hành động. Cuối cùng, hãy thực hiện những hành 
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động đó và ràng buộc kết quả của chúng với một thứ gì đó ”. (Mặc dù chúng ta 

không cần phải ràng buộc nó; chúng ta cũng có thể vứt nó đi.) 

Chúng ta thực sự có thể đạt được kết quả tương tự nếu không có forM, 

nhưng việc sử dụng forM làm cho code dễ đọc hơn. Thông thường, chúng ta sử 

dụng forM khi chúng ta muốn ánh xạ và trình tự một số hành động mà chúng ta 

xác định tại chỗ bằng cách sử dụng ký hiệu. 

 
Đánh giá hành động I / O 

Chúng ta hãy xem xét nhanh các khái niệm cơ bản về I / O. Các hành 

động I / O là các giá trị giống như bất kỳ giá trị nào khác trong Haskell. 

Chúng ta có thể chuyển chúng dưới dạng tham số cho các hàm và các hàm 

có thể trả về các hành động I / O dưới dạng kết quả. 

Điều đặc biệt về các hành động I / O là nếu chúng nằm trong hàm main 

(hoặc là kết quả trong một dòng GHCi), chúng sẽ được thực hiện. Và đó là 

khi chúng viết nội dung trên màn hình của bạn hoặc phát “Yakety Sax” qua 

loa của bạn. Mỗi hành động I / O cũng có thể mang lại một kết quả để cho 

bạn biết nó nhận được gì từ thế giới thực. 
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9 
INPUT VÀ OUTPUT (Tiếp theo) 

 

 
Giờ bạn đã hiểu các khái niệm đằng sau I / O của 

Haskell, chúng ta có thể bắt đầu làm những điều thú 

vị với nó. Trong chương này, chúng ta sẽ tương tác 

với các tệp, tạo số ngẫu nhiên, xử lý các đối số dòng 

lệnh, v.v.  

 
Tệp và Luồng 

getChar là một thao tác I/O để 

đọc một kí tự từ bàn phím. getLine là 

một thao tác I/O để đọc một dòng chữ từ 

bàn phím. Cả hai đều thật dễ hiểu và hầu 

hết các ngôn ngữ lập trình đều có các 

hàm hoặc câu lệnh cung cấp tính năng 

tương đương. Nhưng bây giờ, ta hãy làm 

quen 

với getContents. getContents là 

một thao tác I/O nhằm đọc vào mọi thứ 

tự thiết bị đầu vào chuẩn đến khi nó bắt 

gặp một kí tự kết thúc tập tin. Nó mang kiểu getContents :: IO String. Điều 

hay ở getContents là nó thực hiện I/O một cách lười biếng. Khi ta viết foo <- 

getContents, nó không hề đọc toàn bộ dữ liệu đầu vào ngay lập tức, lưu vào bộ nhớ 

rồi gắn nó với foo. Không phải, vì nó lười biếng mà! Nó sẽ bảo rằng: “Rồi rồi, tôi sẽ 

đọc dữ liệu đầu vào từ thiết bị vào / bàn phím sau này, khi chúng ta hợp tác với nhau, 

lúc mà bạn thực sự cần nó đã!”. 
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getContents thực sự có ích khi ta dẫn kết quả đầu ra từ một chương trình đến 

làm số liệu đầu vào của chương trình đang làm việc. Trong trường hợp bạn không biết 

cách ống dẫn [pipe] trong các hệ thống kiểu Unix làm việc như thế nào, thì sau đây là 

một lời giới thiệu qua. Ta hãy lập một tập tin văn bản chữ có chứa bài thơ haiku ngắn 

sau: 
 

I'm a lil' teapot 

What's with that airplane food, huh? 

It's so small, tasteless 
 

Ồ, thơ dở ẹc, bạn nhỉ? Nếu ai biết đến sách hay dạy làm thơ haiku thì cho tôi 

biết với. 

Bây giờ, ta hãy nhớ lại chương trình ngắn mà ta đã viết khi giới thiệu 

hàm forever. Nó nhắc người dùn nhập vào một dòng chữ, trả lại kết quả là dòng 

chữ VIẾT IN rồi lặp lại tất cả những điều đó mãi mãi. Để giúp bạn khỏi phải quay 

về tìm, thì đây là nội dung chương trình: 
 

import Control.Monad 

import Data.Char 

 
main = forever $ do 

l <- getLine 

putStrLn $ map toUpper l 
 

Ta sẽ lưu chương trình này với tên capslocker.hs hoặc gì đó rồi biên dịch 

nó. Sau đó, ta sẽ dùng một ống dẫn Unix để trực tiếp truyền nội dung tập tin chữ 

này đến chương trình ngắn ta đã viết. Ta sẽ dùng đến chương trình tự do (GNU) có 

tên là cat, có tác dụng in một tập tin được cung cấp dưới dạng tham số. Hãy kiểm 

tra nhé! 
 

$ ghc --make capslocker 

[1 of 1] Compiling Main ( capslocker.hs, capslocker.o ) 

Linking capslocker ... 

$ ./capslocker < haiku.txt 

I'M A LIL' TEAPOT 

WHAT'S WITH THAT AIRPLANE FOOD, HUH? 

IT'S SO SMALL, TASTELESS 

capslocker <stdin>: hGetLine: end of file 
 

Những gì chúng ta đã làm tương đương với việc chạy capslocker, nhập 

haiku của chúng ta ở đầu cuối, sau đó đưa ra một ký tự cuối tệp (thường được 

thực hiện bằng cách nhấn CTRL-D). Nó giống như chạy capslocker và nói, 

“Chờ đã, đừng đọc từ bàn phím. Hãy lấy nội dung của tệp này để thay thế! ” 
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Lấy chuỗi từ các luồng đầu vào 
Bạn thấy đấy, việc dẫn kết quả đầu ra từ một chương trình (trong trường hợp 

này là cat) đến đầu vào của chương trình khác (capslocker) được thực hiện bằng 

dấu |. Điều ta đã làm tương đương với chính việc chạy capslocker, gõ nội dung bài 

haiku từ bàn phím và rồi nhập một kí tự kết thúc tập tin (thường là Ctrl-D [trong hệ 

Unix, và Ctrl-Z trong Windows]). Nó cũng như chạy cat haiku.txt và rồi nói rằng: 

“Đợi đã, đừng in bài này ra màn hình, hãy bảo capslocker làm việc đó!”. 

Như vậy điều mà ta làm khi dùng forever ở đây là nhận dữ liệu đầu vào rồi 

chuyển nó thành kết quả đầu ra nào đó. Đó là lý do mà ta có thể 

dùng getContents để làm cho chương trình được viết thậm chí còn ngắn hơn và 

hay hơn: 
 

import Data.Char 

 
main = do 

contents <- getContents 

putStr $ map toUpper contents 
 

Ta chạy thao tác I/O getContents rồi đặt tên cho chuỗi mà nó tạo ra 

là contents. Sau đó, ta ánh xạ toUpper lên chuỗi này và in chuỗi ra màn hình. 

Hãy ghi nhớ rằng vì chuỗi về cơ bản là danh sách, và vốn có tính lười biếng, 

còn getContents là thao tác I/O lười biếng, nên nó sẽ không cố gắng đọc toàn bộ 

nội dung ngay để lưu vào bộ nhớ trước khi in dòng chữ viết in ra màn hình; mà nó sẽ 

in ra chữ viết in trong quá trình đọc. Nguyên nhân là vì nó chỉ đọc một dòng từ thiết 

bị đầu vào khi thực sự cần thiết. 
 

$ ./capslocker < haiku.txt 

I'M A LIL' TEAPOT 

WHAT'S WITH THAT AIRPLANE FOOD, HUH? 

IT'S SO SMALL, TASTELESS 
 

Hay đấy, chương trình hoạt động rồi. Thế còn nếu ta chỉ 

chạy capslocker rồi tự tay gõ các dòng chữ vào thì sao? (Để thoát khỏi 

chương trình, chỉ cần nhấn CTRL-D.) 
 

$ ./capslocker 

hey ho 

HEY HO 

lets go 

LETS GO 
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Ta thoát khỏi chương trình bằng cách nhấn Ctrl-D. Thật tuyệt! Bạn thấy đấy, 

nó in ra chữ được viết in lại cho ta, theo từng dòng một. Khi kết quả 

của getContents được gắn vào contents, nó không được biểu diễn trong bộ 

nhớ dưới dạng một chuỗi thực sự, mà giống như là một lời hứa sẽ sau này sẽ tạo ra 

chuỗi. Khi ta ánh xạ toUpper lên contents, đó cũng là một lời hứa ánh xạ hàm 

này lên nội dung mà sau này sẽ được tạo ra. Và cuối cùng khi putStr xảy ra, nó 

nó với lời hứa trước đây rằng: “Này, tôi cần một dòng chữ được chuyển thành viết 

in!”. Vì chưa có trong tay dòng chữ nào, nên nó sẽ nó với contents là: “Này, 

việc thực sự lấy dòng chữ từ bàn phím được đến đâu rồi?”. Vậy đó là 

khi getContents thực sự đọc từ thiết bị vào và đưa một dòng chữ đến cho đoạn 

mã lệnh đã yêu cầu nó phải tạo ra một dữ liệu cụ thể. Sau đó, đoạn mã lệnh này sẽ 

ánh xạ toUpper lên dòng chữ này và đưa nó vào putStr, và hàm này làm nhiệm 

vụ in dòng chữ đó. Và rồi putStr nói: “Này, tôi cần dòng tiếp theo, nhanh lên 

nào!” và quá trình này tiếp tục lặp lại cho đến khi không còn dữ liệu đầu vào nữa, 

thể hiện bởi sự có mặt của kí tự kết thúc tập tin. 

Ta hãy viết một chương trình nhận một dữ liệu vào nào đó rồi chỉ in ra những 

dòng mà ngắn hơn 10 kí tự. Xem nhé: 

 

main = do 

contents <- getContents 

putStr (shortLinesOnly contents) 

 
shortLinesOnly :: String -> String 

shortLinesOnly = unlines . filter (\line -> length line < 10) . lines 
 

Ta đã làm cho phần I/O của chương trình vừa viết ngắn gọn hết mức. Vì chương 

trình được viết có nhiệm vụ nhận dữ liệu vào nào đó rồi in kết quả đầu ra phụ thuộc 

vào dữ liệu được nhập, nên ta có thể viết theo cách: đọc nội dung dữ liệu vào, chạy 

một hàm trên dữ liệu đó rồi in những gì mà hàm trả lại. 

Hàm shortLinesOnly hoạt động như sau: nó nhận vào một chuỗi, 

như "short\nlooooooooooooooong\nshort again". Chuỗi này gồm ba 

dòng, trong đó có hai dòng ngắn và dòng giữa dài. Chương trình chạy 

hàm lines trên chuỗi này, để chuyển chuỗi thành ["short", 

"looooooooooooooong", "short again"], từ đó ta sẽ gắn nó vào 

tên allLines. Sau đó danh sách các chuỗi này được lọc sao cho chỉ còn những 

dòng ngắn hơn 10 kí tự trong danh sách, tạo ra ["short", "short again"]. 

Và cuối cùng, unlines nối danh sách đó thành một chuỗi mới ngăn cách bởi dấu 

xuống dòng; kết quả là "short\nshort again". Ta hãy thử chạy chương trình 
 

i'm short 

so am i 

i am a loooooooooong line!!! 

yeah i'm long so what hahahaha!!!!!! 

short line 

loooooooooooooooooooooooooooong 

short 
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Và bây giờ chúng ta sẽ biên dịch chương trình của mình, chương trình mà chúng 

ta đã lưu dưới dạng shortlinesonly.hs: 
 

$ ghc --make shortlinesonly 

[1 of 1] Compiling Main ( shortlinesonly.hs, shortlinesonly.o ) 

Linking shortlinesonly ... 
 

Để kiểm tra nó, chúng tôi sẽ chuyển hướng nội dung của shortlines.txt vào 

chương trình của chúng tôi, như sau: 
 

$ ./shortlinesonly < shortlines.txt 

i'm short 

so am i 

short 
 

 

Bạn có thể thấy rằng chỉ có các dòng ngắn được in vào terminal. 

 
Chuyển đổi đầu vào 

Mẫu lập trình như thế này, trong đó ta lấy một chuỗi nào đó từ thiết bị đầu vào, 

chuyển đổi nó bằng một hàm rồi xuất kết quả ra, được dùng thường xuyên đến nỗi 

có hẳn một hàm tên là interact để giúp cho việc này được dễ dàng 

hơn. interact nhận vào một hàm có kiểu String -> String làm tham số 

rồi trả về một thao tác I/O để nhận dữ liệu đầu vào nào đó, chạy một hàm trên dữ 

liệu đó rồi in ra kết quả của hàm. Ta hãy sửa lại chương trình để dùng 

đến interact: 
 

main = interact shortLinesOnly 

 
shortLinesOnly :: String -> String 

shortLinesOnly = unlines . filter (\line -> length line < 10) . lines 
 

Oa, ta thực sự đã rút gọn đoạn chương trình về còn một dòng lệnh, thật là hay! 

interact có thể được dùng để lập các chương trình nhằm tiếp nhận một số 

nội dung được dẫn vào trong chúng và rồi đổ kết quả nào đó từ chương trình. Hoặc 

nó cũng có thể được dùng để tạo các chương trình với hình thức là nhận một dòng 

chữ do người dùng nhập vào, gửi trả lại kết quả nào đó dựa trên dòng chữ vừa nhập, 

rồi nhận một dòng khác và cứ như vậy. Thực ra không có khác biệt giữa hai cách 

này, và việc chọn lựa hoàn toàn phụ thuộc vào mục đích người dùng. 

Ta hãy lập một chương trình để liên tục đọc vào một dòng chữ rồi báo cho ta 

biết rằng liệu dòng này có chữ cái sắp xếp đối xứng (palindrome) hay không. Ta 

cũng có thể chỉ cần dùng getLine để đọc vào dòng chữ, báo cho người dùng biết 

xem có chữ đối xứng không và rồi chạy lại main . Nhưng sẽ đơn giản hơn nếu ta 

dùng interact. Khi dùng interact, hãy hình dung xem bạn cần làm gì để 

chuyển đổi những số liệu đầu vào thành kết quả đầu ra mong muốn. Trong trường 

hợp này, ta phải thay thế mỗi dòng dữ liệu vào với "palindrome" hoặc là "not 

a palindrome". Vì vậy, ta phải viết một hàm để chuyển một thứ 

như "elephant\nABCBA\nwhatever" thành "not a 



More Input and More Output 175  

palindrome\npalindrome\nnot a palindrome". Hãy làm việc này 

nhé! 
 

 

respondPalindromes :: String -> String 

respondPalindromes = 

unlines . 

map (\xs -> if isPal xs then "palindrome" else "not a palindrome") . 

lines 

 

isPal :: String -> Bool 

isPal xs = xs == reverse xs 
 

 

Chương trình này khá đơn giản. Đầu tiên, nó biến một chuỗi như thế này: 
 

"elephant\nABCBA\nwhatever" 
 

 

thành một mảng như thế này: 
 

["elephant", "ABCBA", "whatever"] 
 

 

Sau đó, nó ánh xạ lambda lên nó, đưa ra kết quả: 
 

["not a palindrome", "palindrome", "not a palindrome"] 
 

 

Tiếp theo, unlines nối danh sách đó thành một chuỗi duy nhất, được phân 

tách bằng dòng mới. Bây giờ chúng ta chỉ thực hiện một hành động I / O main: 
 

main = interact respondPalindromes 
 

 

Hãy kiểm tra nó nào: 
 

$ ./palindromes 

hehe 

not a palindrome 

ABCBA 

palindrome 

cookie 

not a palindrome 
 

Mặc dù ta đã viết được chương trình để chuyển một chuỗi dữ liệu nhập vào rất 

dành thành một chuỗi khác, chương trình chạy như thể ta đã lập trình để nó chạy 

từng dòng một. Đó là vì Haskell có tính lười biếng và nó muốn in dòng đầu tiên của 

chuỗi kết quả nhưng lại không thể vì nó chưa có dòng đầu tiên được nhập vào. Bởi 

thế mà ngay khi ta cấp cho nó dòng chữ đầu tiên, nó sẽ in ra dòng chữ kết quả đầu 

tiên. Ta thoát khỏi chương trình bằng cách ấn kí tự kết thức tập tin. 

Ta còn có thể dùng chương trình này bằng cách đơn giản là dẫn một tập tin vào 

nó. Giả sử nhử ta có tập tin này: 

 

dogaroo 
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radar 

rotor 

madam 
 

 

Đây là những gì chúng ta nhận được bằng cách chuyển hướng nó vào 

chương trình của chúng ta: 
 

$ ./palindrome < words.txt 

not a palindrome 

palindrome 

palindrome 

palindrome 
 

Một lần nữa, ta thu được cùng kết quả như thể ta đã chạy chương trình và tự 

tay nhập các chữ vào trong thiết bị đầu vào chuẩn. Ta chỉ không nhìn thấy dữ liệu 

đầu vào cho palindromes.hs vì đầu vào này đến từ một tập tin chứ không 

phải từ những chữ mà ta gõ vào. 

Như vậy bây giờ có thể bạn đã thấy cách hoạt động của thao tác I/O lười 

biếng và cách mà ta lợi dụng nó. bạn có thể chỉ cần hình dung theo những gì mà 

kết quả đầu ra cần phải có được ứng với một dữ liệu đầu vào nhất định, rồi viết 

một hàm để thực hiện việc chuyển đổi đó. Đối với thao tác I/O lười biếng, chưa 

có gì được tiêu thụ từ đầu vào cho đến khi công việc yêu cầu, vì những gì ta muốn 

in ra ngay bây giờ thì phụ thuộc vào dữ liệu vào đó. 

 
Đọc và ghi tệp 

Cho đến giờ, ta đã làm việc với I/O bằng cách in các thứ ra màn hình và đọc từ 

bàn phím. nhưng thế còn đọc và ghi ra tập tin thì sao? Ồ, ta phần nào đã làm việc đó 

rồi. Một cách nghĩ về việc đọc từ bàn phím là tưởng tượng như ta đang đọc từ một 

tập tin (đặc biệt một chút). Việc ghi ra màn hình cũng vậy, nó giống như ghi ra tập 

tin. Ta có thể gọi hai tập tin đặc biệt trên là stdout và stdin, nghĩa là standard 

output (đầu ra chuẩn) và standard input (đầu vào chuẩn). Ghi nhớ điều này, ta sẽ 

thấy rằng việc ghi ra và đọc từ các tập tin rất giống với ghi ra thiết bị đầu ra chuẩn 

và đọc vào từ thiết bị đầu vào chuẩn. 

Ta sẽ khởi đầu bằng một chương trình thực sự đơn giản, để mở một tập tin tên 

là girlfriend.txt, trong đó gồm một đoạn thơ trích từ tác phẩm số 1 của Avril Lavigne, 

bài Girlfriend, và chỉ cần in nộ dung này ra màn hình. Sau đây là girlfriend.txt: 

 

Hey! Hey! You! You! 

I don't like your girlfriend! 

No way! No way! 

I think you need a new one! 
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Và đây là chương trình của chúng ta: 
 

import System.IO 

 
main = do 

handle <- openFile "girlfriend.txt" ReadMode 

contents <- hGetContents handle 

putStr contents 

hClose handle 
 

 

Nếu chúng ta biên dịch và chạy nó, chúng ta sẽ nhận được kết quả: 
 

$ ./girlfriend 

Hey! Hey! You! You! 

I don't like your girlfriend! 

No way! No way! 

I think you need a new one! 
 

Ta hãy duyệt qua chương trình này từng dòng một. Dòng thứ nhất chỉ là bốn từ 

biểu cảm, để thu hút sự chú ý của người đọc. Ở dòng thứ hai, Avril nói rằng cô 

không thích người yêu hiện tại của chúng ta. Dòng thứ ba để nhấn mạnh điều này, 

còn dòng thứ tư khuyên ta nên tìm một cô bạn gái mới. 

Ta hãy duyệt qua từng dòng lệnh của chương trình nhé! Chương trình gồm có 

một số các thao tác I/O được gắn với nhau bằng khối lệnh do. Ở dòng đầu tiên của 

khối do, ta phát hiện thấy một hàm mới có tên openFile. Sau đây là dấu ấn kiểu 

của nó: 
 

openFile :: FilePath -> IOMode -> IO Handle 
 

Nếu bạn đọc hẳn ra, thì sẽ là: openFile nhận vào một đường dẫn đến tập tin 

và một IOMode rồi trả lại một thao tác I/O để mở một tập tin và lấy chuôi ứng với 

tập tin đó vào trong kết quả. 

FilePath chỉ là một kiểu tương đồng với String, được định nghĩa đơn giản 

là: 
 

type FilePath = String 
 

 

IOMode là một kiểu được định nghĩa như thế này: 
 

data IOMode = ReadMode | WriteMode | AppendMode | ReadWriteMode 
 

 

Cũng như kiểu ta đã lập để biểu diễn bảy giá trị có thể có của những ngày trong 

tuần, kiểu đang xét với hình thức liệt kê, thể hiện cho những chế độ ta cần xử lý với 

tập tin được mở. Rất đơn giản. Ta chỉ cần lưu ý rằng kiểu này là IOMode chứ không 

phải IO Mode. IO Mode là kiểu của một I/O có kết quả là một giá trị thuộc một 

kiểu Mode nào đó, còn IOMode chỉ là một kiểu liệt kê đơn giản. 

Sau cùng, nó trả lại một thao tác I/O để mở tập tin được chỉ định theo chế độ 

được chỉ định. Nếu gắn thao tác đó vào một thứ gì đó, ta sẽ nhận được 

một Handle (tạm hiểu là “chuôi”). Một giá trị thuộc kiểu Handle biểu diễn vị trí 
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của tập tin đang xét. Sử dụng chuôi này ta sẽ biết được cần phải đọc tập tin nào. Sẽ 

thật ngốc nghếch nếu ta đọc tập tin nhưng không gắn việc đọc nó vào một chuôi vì 

nếu như vậy ta sẽ không thể làm việc gì với tập tin đó cả. Vì vậy ở đây, ta sẽ gắn 

chuôi vào một tên gọi là handle. 

Ở dòng kế tiếp, ta thấy một hàm tên là hGetContents. Nó nhận vào 

một Handle, vì vậy nó biết được tập tin nào ta cần lấy nội dung và rồi trả về một IO 

String — một thao tác I/O để nắm giữ kết quả là nội dung của tập tin đó. Hàm này 

rất giống với getContents. Điểm khác biệt duy nhất là ở chỗ getContents sẽ 

tự động đọc từ thiết bị đầu vào chuẩn (bàn phím), trong khi hGetContents nhận 

một chuôi tập tin để thông báo là cần đọc từ tập tin nào. Còn lại thì hai hàm này giống 

nhau. Và cũng như getContents, hGetContents sẽ không cố gắng đọc ngay 

tập tin để lưu vào trong bộ nhớ, mà sẽ chỉ đọc khi cần thiết. Đó là điều hay vì ta có 

thể coi contents như là toàn bộ nội dung của tập tin, nhưng thật ra nó không được 

tải vào trong bộ nhớ. Vì vậy nếu tập tin này rất lớn thì dùng hGetContents sẽ 

không gây ra nghẽn bộ nhớ, vì nó sẽ chỉ đọc từ tập tin những dữ liệu cần thiết vào lúc 

cần thiết. 

Lưu ý điểm khác biệt giữa chuôi dùng để nhận diện một tập tin và nội dung của 

tập tin, được gắn vào handle và contents trong chương trình đang xét. Chuôi 

chỉ là thứ để cho ta biết tập tin hiện đang ở đâu. Nếu bạn tưởng tượng hệ thống tập 

tin là một cuốn sách khổng lồ và mỗi tập tin là một chương sách, thì chuôi là một thẻ 

đánh dấu để cho ta biết đang đọc hoặc ghi chép đến chương nào của cuốn sách, còn 

nội dung chính là bản thân chương sách đó. 

Bằng mã lệnh putStr contents ta in nội dung ra thiết bị đầu ra chuẩn, sau 

đó thực hiện hClose để nhận chuôi và trả lại một thao tác I/O để đóng tập tin. Bạn 

phải tự tay đóng tập tin sau khi dùng openFile để mở nó! 

 
Sử dụng hàm withFile 

Một cách khác để thực hiện những gì ta đã làm là dùng hàm withFile, vốn 

có dấu ấn kiểu là: 
 

withFile :: FilePath -> IOMode -> (Handle -> IO a) -> IO a 
 

 

Nó nhận một đường dẫn đến tập tin, một IOMode và sau đó lấy một hàm, hàm 

này nhận một chuôi, và trả lại một thao tác I/O nào đó. Thứ mà nó trả lại là một 

thao tác I/O để mở tập tin đó, thực hiện công việc cần làm đối với tập tin, rồi đóng 

tập tin lại. Kết quả chứa đựng trong thao tác I/O cuối cùng được trả lại thì cũng 

giống như với kết quả của thao tác I/O được trả về từ hàm mà ta cung cấp. Điều 

này nghe có vẻ phức tạp, song nó thật đơn giản, đặc biệt là với lambda; sau đây là 

ví dụ trên được ta viết lại có dùng withFile: 
 

import System.IO 

 
main = do 

withFile "girlfriend.txt" ReadMode (\handle -> do 

contents <- hGetContents handle 

putStr contents) 
 

Bạn thấy đây, nó rất giống với đoạn mã lệnh trước. (\handle -> ...) là 
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hàm nhận vào một chuôi và trả về một thao tác I/O và nó thường được làm như thế 

này, có dùng lambda. Lý do mà nó phải nhận một hàm có trả về thao tác I/O chứ 

không phải chỉ lấy thao tác I/O để thực hiện rồi đóng tập tin lại là bởi vì thao tác 

I/O mà ta truyền vào cho nó sẽ không biết tập tin nào để thực hiện nữa. Bằng cách 

này, withFile mở một tập tin rồi truyền chuôi đến hàm mà ta cung cấp cho 

nó. withFile nhận lại thao tác I/O từ hàm đó rồi lập một thao tác I/O cũng giống 

như nó, chỉ khác là sau này sẽ đóng tập tin lại. 

 
It’s Bracket Time 

Thông thường, nếu một đoạn mã gọi 

error (chẳng hạn như khi chúng ta cố gắng 

áp dụng head vào danh sách trống) hoặc nếu 

có gì đó sai khi thực hiện đầu vào và đầu ra, 

chương trình của chúng ta sẽ kết thúc và chúng 

ta thấy một số loại lỗi thông điệp. Trong 

những trường hợp như vậy, chúng ta nói rằng 

một ngoại lệ được đưa ra. Hàm withFile 

đảm bảo rằng bất chấp một ngoại lệ được nêu 

ra, thì xử lý tệp vẫn được đóng. 

Loại kịch bản này xuất hiện thường 

xuyên. Chúng ta có được một số tài nguyên 

(như một trình xử lý tệp) và chúng ta muốn 

làm điều gì đó với nó, nhưng chúng ta cũng 

muốn đảm bảo rằng tài nguyên đó được giải 

phóng (ví dụ: xử lý tệp đã bị đóng). Chỉ đối 

với những trường hợp như vậy, mô-đun 

Control.Exception cung cấp hàm 

bracket. Nó có chữ ký kiểu sau: 
 

bracket :: IO a -> (a -> IO b) -> (a -> IO c) -> IO c 
 

 

Tham số đầu tiên là một hành động I / O cần tài nguyên để chạy, chẳng 

hạn như một trình xử lý tệp. Tham số thứ hai của nó là một hàm giải phóng 

tài nguyên đó. Hàm này được gọi ngay cả khi một ngoại lệ đã được đưa ra. 

Tham số thứ ba là một hàm cũng lấy tài nguyên đó và thực hiện điều gì đó. 

Tham số thứ ba là nơi nội dung chính xảy ra, như đọc từ tệp hoặc ghi vào 

tệp đó. 

Bởi vì bracket là tất cả về việc có được một tài nguyên, làm điều gì 

đó với nó và đảm bảo nó được phát hành, việc triển khai withFile thực sự 

dễ dàng: 
 

withFile :: FilePath -> IOMode -> (Handle -> IO a) -> IO a 

withFile name mode f = bracket (openFile name mode) 

(\handle -> hClose handle) 

(\handle -> f handle) 
 

Tham số đầu tiên mà chúng ta truyền vào bracket sẽ mở tệp và kết quả 

của nó là một tệp handle. Tham số thứ hai nhận handle đó và đóng nó. 
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bracket đảm bảo rằng điều này xảy ra ngay cả khi một ngoại lệ được nêu ra. 

Cuối cùng, tham số thứ ba cho bracket nhận một handle và áp dụng hàm f 

cho nó, tham số này nhận một tệp handle và thực hiện các công việc với 

handle đó, chẳng hạn như đọc từ hoặc ghi vào tệp tương ứng. 

 
Bắt lấy Handle! 

Cũng như ta đã có hGetContents hoạt động như getContents nhưng 

đối với một tập tin cụ thể, thì ta cũng 

có hGetLine, hPutStr, hPutStrLn, hGetChar, v.v. Chúng hoạt động như 

các dạng tương ứng có tên thiếu mất chữ h ở đầu; nhưng khác là chúng nhận tham 

số là một chuôi vào thao tác trên tập tin được chỉ định, thay vì hoạt động với đầu 

vào và đầu ra chuẩn. Lấy ví dụ: putStrLn là một hàm nhận vào một chuỗi rồi trả 

lại một thao tác I/O để in chuỗi đó lên màn hình kèm thêm dấu xuống dòng ở 

cuối. hPutStrLn nhận vào một chuôi và một chuỗi kí tự rồi trả lại một thao tác 

I/O để ghi chuỗi kí tự này ra tập tin tương ứng với chuôi và rồi kết thúc chuỗi kí tự 

bằng dấu xuống dòng. Theo tinh thần tương tự, hGetLine nhận một chuôi rồi trả 

về một thao tác I/O để đọc một dòng từ tập tin của nó. 

Việc nạp các tập tin rồi coi nội dung của chúng như các chuỗi kí tự đều thông 

dụng đến nỗi ta có ba hàm nhỏ sau đây để giúp cho công việc dễ dàng hơn nữa: 

readFile có dấu ấn kiểu là readFile :: FilePath -> IO 

String. 

Hẳn bạn còn nhớ, FilePath chỉ là một tên gọi đẹp đẽ của String. 

readFile nhận vào một đường dẫn đến tập tin và trả lại một thao tác I/O để đọc 

tập tin đó (dĩ nhiên là theo cách lười biếng) rồi gắn nội dung của nó, dưới dạng 

chuỗi kí tự, vào một thứ gì đó. 

Thường bằng cách này sẽ tiện hơn là dùng openFile và gắn nó vào một chuôi rồi 

thực hiện hGetContents. 

Sau đây là cách ta viết lại được ví dụ trên có dùng readFile: 
 

import System.IO 

 
main = do 

contents <- readFile "girlfriend.txt" 

putStr contents 
 

Vì ta không lấy chuôi để nhận diện tập tin, ta sẽ không thể tự tay đóng tập tin 

này lại, vì vậy Haskell sẽ đảm nhiệm việc này mỗi khi ta dùng readFile. 

writeFile có kiểu writeFile :: FilePath -> String -> IO 

(). 

Nó nhận vào một đường dẫn đến tập tin cùng với một chuỗi kí tự để ghi vào tập tin 

đó, rồi trả lại một thao tác I/O để thực hiện việc ghi này. Nếu một tập tin như vậy đã 

tồn tại, thì nó sẽ bị co về chiều dài bằng 0 trước khi ghi đè chuỗi kí tự lên. Sau đây là 

cách biến nội dung girlfriend.txt thành CHỮ VIẾT IN rồi ghi nó vào tập 

tin girlfriendcaps.txt: 
 

import System.IO 

import Data.Char 
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main = do 

contents <- readFile "girlfriend.txt" 

writeFile "girlfriendcaps.txt" (map toUpper contents) 
 

appendFile có dấu ấn kiểu cũng giống như writeFile, chỉ khác 

là appendFile không co tập tin về chiều dài bằng 0 nếu nó đã tồn tại, mà là thêm 

nội dung vào sau nó. 

 
To-Do Lists 

Giả sử ta có một tập tin todo.txt trong đó mỗi dòng ghi một công việc cần làm. Bây 

giờ hãy lập chương trình lấy một dòng từ thiết bị đầu vào chuẩn rồi thêm dòng này 

vào danh sách các việc cần làm: 
 

import System.IO 

 
main = do 

todoItem <- getLine 

appendFile "todo.txt" (todoItem ++ "\n") 
 

Ta cần phải thêm dấu "\n" vào cuối mỗi dòng vì getLine không cho ta kí 

tự xuống dòng vào cuối. 

Lưu tệp dưới dạng appendtodo.hs, biên dịch nó, sau đó chạy nó một vài 

lần và cung cấp cho nó một số công việc việc cần làm. 
 

$ ./appendtodo 

Iron the dishes 

$ ./appendtodo 

Dust the dog 

$ ./appendtodo 

Take salad out of the oven 

$ cat todo.txt 

Iron the dishes 

Dust the dog 

Take salad out of the oven 
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NOTE cat là một chương trình trên hệ thống kiểu Unix có thể được sử dụng để in các tệp văn 

bản tới terminal. Trên hệ thống Windows, bạn có thể sử dụng trình soạn thảo văn bản 

yêu thích của mình để xem nội dung bên trong todo.txt tại bất kỳ thời điểm nào. 

 

Xóa các mục 
Ta đã lập một chương trình để thêm một hạng mục mới vào danh sách những việc 

cần làm trong todo.txt, bây giờ hãy lập chương trinh để xóa bớt một hạng mục. Tôi sẽ 

kèm đoạn mã lời giải vào đây và ta sẽ cùng duyệt chương trình này để thấy được là nó 

rất dễ. Ta sẽ dùng một số hàm mới từ System.Directory và một hàm mới 

từ System.IO, nhưng chúng đều sẽ được giải thích. 

Sau đây là chương trình để xóa một hạng mục khỏi todo.txt. 

 

import System.IO 

import System.Directory 

import Data.List 

 

main = do 

contents <- readFile "todo.txt" 

let todoTasks = lines contents 

numberedTasks = zipWith (\n line -> show n ++ " - " ++ line) 

[0..] todoTasks 

putStrLn "These are your TO-DO items:" 

mapM_ putStrLn numberedTasks 

putStrLn "Which one do you want to delete?" 

numberString <- getLine 

let number = read numberString 

newTodoItems = unlines $ delete (todoTasks !! number) todoTasks 

(tempName, tempHandle) <- openTempFile "." "temp" 

hPutStr tempHandle newTodoItems 

hClose tempHandle 

removeFile "todo.txt" 

renameFile tempName "todo.txt" 
 

Tiếp theo, ta gắn nội dung của todo.txt vào contents. Sau đó, phân chia 

chuỗi đó thành một danh sách các chuỗi, mỗi chuỗi trên một dòng. Vì 

vậy todoTasks bây giờ sẽ giống như: 
 

["Iron the dishes", "Dust the dog", "Take salad out of the oven"] 
 

 

Ta đan cài (zip) các số từ 0 trở lên với danh sách này bằng các dùng một hàm 

nhận vào một con số, như 3, và một chuỗi, như "hey" rồi trả lại "3 - hey", theo 

đó numberedTasks sẽ là: 
 

["0 - Iron the dishes" 

,"1 - Dust the dog" 

,"2 - Take salad out of the oven" 

] 
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Ta nối danh sách các chuỗi này thành một chuỗi thống nhất phân cách bởi các 

dấu xuống dòng, bằng unlines, rồi in chuỗi đó ra màn hình. Lưu ý rằng thay vì 

việc làm vậy, ta cũng còn có thể viết mapM putStrLn numberedTasks 

Ta hỏi người dùng xem họ muốn xóa mục nào và đợi họ nhập vào một con số. 

Giả sử như họ muốn xóa số 1, ứng với Dust the dog, vì vậy họ gõ 

vào 1. numberString bây giờ sẽ là "1" và vì ta muốn có con số chứ không phải 

chuỗi, nên ta chạy read với chuỗi đó để nhận về 1 và gắn số này vào number. 

Hãy nhớ lại các hàm delete và !! trong Data.List. Hàm !! trả lại một 

phần tử từ một danh sách với chỉ số nào đó, và delete thì xóa phần tử đầu tiên với 

giá trị đã cho xuất hiện trong danh sách, rồi trả lại một danh sách mới khuyết mất 

phần tử đó. (todoTasks !! number) (number bây giờ là 1) sẽ trả lại "Dust 

the dog". Ta gắn todoTasks không còn phần tử "Dust the dog" đầu tiên 

vào newTodoItems rồi kết nối danh sách này, bằng unlines, thành một chuỗi 

mới trước khi ghi chuỗi này ra tập tin tạm thời mà ta đã mở. Tập tin cũ bây giờ vẫn 

không đổi và tập tin tạm thời chứa toàn bộ những dòng có trong tập tin cũ, chỉ trừ 

dòng mà ta đã xóa bỏ. 

Sau đó ta đóng cả hai tập tin ban đầu và tạm thời, rồi xóa tập tin ban đầu bằng 

hàm removeFile; hàm này nhận một đường dẫn đến tập tin và xóa tập tin đó. Sau 

khi xóa todo.txt cũ, ta dùng renameFile để đổi tên tập tin tạm thời thành todo.txt. 

Cẩn thận đấy, removeFile và renameFile (cả hai đều 

trong System.Directory) nhận tham số là các đường dẫn đến tập tin, chứ 

không phải là chuỗi. 

Và như vậy là xong! Ta đã có thể viết chương trình ngắn gọn hơn, nhưng dù 

sao ta cũng đã rất cẩn thận không ghi đè lên tập tin đã có sẵn và hỏi hệ điều hành 

một cách lịch thiệp, xem ta có thể đặt tập tin tạm thời ở đâu. Hãy thử chạy chương 

trình nào! 

 

$ ./deletetodo 

These are your TO-DO items: 

0 - Iron the dishes 

1 - Dust the dog 

2 - Take salad out of the oven 

Which one do you want to delete? 

1 
 

 

 

$ cat todo.txt 

Iron the dishes 

Take salad out of the oven 
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$ ./deletetodo 

These are your TO-DO items: 

0 - Iron the dishes 

1 - Take salad out of the oven 

Which one do you want to delete? 

0 
 

 

 

$ cat todo.txt 

Take salad out of the oven 
 

 
Tham số dòng lệnh 

Việc xử lý tham số dòng lệnh rất cần 

thiết nếu bạn muốn viết một mã lệnh hay 

ứng dụng chạy trên cửa sổ dòng lệnh. Thật 

may là thư viện chuẩn Haskell có một cách 

tuyệt vời để lấy các tham số dòng lệnh của 

một chương trình. 

Ở mục trước, ta đã viết một chương 

trình để bổ sung một đề mục vào danh sách 

những việc cần làm. Có hai vấn đề nảy sinh 

từ cách làm mà ta đã chọn. thứ nhất, ta mới 

chỉ lập trình một cách cứng nhắc tên của tập 

tin chứa việc cần làm. Ta chỉ quyết định 

chọn tên tập tin là todo.txt và người dùng sẽ không bao giờ cần quản lý nhiều danh 

sách việc cần làm như vậy. 

Có một cách giải quyết vấn đề này là luôn luôn hỏi người dùng xem tập tin nào 

họ muốn sử dụng làm danh sách công việc. Ta đã dùng phương pháp này khi muốn 

biết hạng mục nào người dùng cần xoá đi. Cách này cũng được, nhưng không hay 

lắm, vì nó đòi hỏi người dùng phải chạy chương trình, chờ cho chương trình hỏi 

điều gì đó rồi mới trả lời. Đây được gọi là một chương trình tương tác và điều khó 

khăn đối với chương trình tương tác dòng lệnh là ở đây — ta sẽ làm gì được khi cần 

phải tự động hoá việc thực thi chương trình, như một mã lệnh chạy theo lô (batch)? 

Thật khó tạo được một mã lệnh chạy lô mà tương tác được với chương trình, hơn là 

mã lệnh chạy lô mà chỉ gọi một hoặc nhiều chương trình. 

Điều này lý giải tại sao đôi khi ta nên để người dùng báo cho chương trình biết 

họ cần gì khi họ chạy chương trình, thay vì để cho chương trình hỏi người dùng khi 

chương trình đã chạy rồi. Và để báo chương trình biết yêu cầu của người dùng khi 

họ chạy chương trình thì còn gì tốt hơn là dùng tham số dòng lệnh! 

Module System.Environment có hai thao tác I/O hay. Một là getArgs, 

vốn có kiểu getArgs :: IO [String] và là một thao tác I/O để lấy các tham 

số mà chương trình chạy cùng với và có một danh sách các tham số làm kết quả 

chứa trong thao tác I/O này. getProgName có kiểu là getProgName :: IO 

String và là một thao tác I/O chứa tên của chương trình. 

Sau đây là một chương trình ngắn minh hoạ cho cách hoạt động của hai thao 

tác I/O trên: 
 

import System.Environment 
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import Data.List 

 
main = do 

args <- getArgs 

progName <- getProgName 

putStrLn "The arguments are:" 

mapM putStrLn args 

putStrLn "The program name is:" 

putStrLn progName 
 

Ta gắn getArgs và progName với args và progName. Ta nói 

rằng The arguments are: và với mỗi đối số trong args, ta thực 

hiện putStrLn. Sau cùng, ta cũng in ra tên của chương trình. Hãy biên dịch 

chương trình này với tên gọi arg-test: 
 

$ ./arg-test first second w00t "multi word arg" 

The arguments are: 

first 

second 

w00t 

multi word arg 

The program name is: 

arg-test 

 

Thú vị hơn với danh sách việc cần làm 
Tuyệt. Với kiến thức này bạn đã có thể lập được một số ứng dụng dòng lệnh 

hay. Ta hãy tiếp tục và lập một chương trình như vậy. Ở mục trước, ta đã lập hai 

chương trình riêng biệt để thêm vào các hạng mục công việc và xóa các hạng mục 

này. Bây giờ ta hãy ghép chúng lại thành một chương trình, và tính năng của nó sẽ 

tùy theo đối số dòng lệnh. Chúng ta cũng làm cho chương trình chạy được với nhiều 

tập tin, chứ không riêng gì todo.txt. 

Ta sẽ gọi chương trình này đơn giản là todo và nó có ba tính năng sau: 

▪ Xem các hạng mục công việc 

▪ Thêm các hạng mục công việc 

▪ Xóa các hạng mục công việc 

Tạm thời bây giờ sẽ không băn khoăn xét đến trường hợp dữ liệu không hợp lệ 

được nhập vào. 

Chương trình sẽ được lập nên sao cho nếu ta muốn thêm hạng mục Find the 

magic sword of power vào tập tin todo.txt, ta phải gõ vào cửa sổ lệnh như 

sau: 
 

$ ./todo add todo.txt "Find the magic sword of power" 
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Để xem các hạng mục công việc ta chỉ cần gõ: 
 

$ ./todo view todo.txt 
 

 

và để xóa hạng mục công việc đứng ở vị trí thứ 2, ta gõ: 
 

$ ./todo remove todo.txt 2 
 

 

A Multitasking Task List 

Ta sẽ bắt đầu lập trình bằng việc tạo ra một danh sách liên kết dispatch. Nó 

sẽ là một danh sách liên kết đơn giản có các khóa là những đối số dòng lệnh và giá 

trị là các hàm. Tất cả những hàm này đều có kiểu [String] -> IO (). Chúng 

sẽ nhận tham số là danh sách các đối số rồi trả lại một thao tác I/O thực hiện việc 

xem, thêm, và xóa, v.v. 
 

import System.Environment 

import System.Directory 

import System.IO 

import Data.List 

 
dispatch :: String -> [String] -> IO () dispatch 

"add" = add 

dispatch "view" = view 

dispatch "remove" = remove 
 

Ta chưa định nghĩa main, add, view hay remove, vì vậy hãy bắt đầu 

với main: 
 

main = do 

(command:argList) <- getArgs 

dispatch command argList 
 

Đầu tiên, chúng ta lấy các đối số và liên kết chúng với (comand: argList). 

Điều này có nghĩa là đối số đầu tiên sẽ bị ràng buộc với command và phần còn 

lại của các đối số sẽ bị ràng buộc với argList. Trong dòng tiếp theo của khối chính 

của chúng ta, chúng ta áp dụng hàm dispatch cho comand, dẫn đến hàm add, view 

hoặc remove. Sau đó, chúng a áp dụng hàm đó cho argList. 

Giả sử chúng ta gọi chương trình của mình như thế này: 
 

$ ./todo add todo.txt "Find the magic sword of power" 
 

 

command là "add", và argList là ["todo.txt", "Find Magic 

Sword of power"]. Bằng cách đó, khớp mẫu thứ hai của hàm dispatch sẽ 

thành công và nó sẽ trả về hàm add. Cuối cùng, chúng ta áp dụng điều đó cho 

argList, dẫn đến hành động I / O thêm mục vào danh sách việc cần làm của chúng 

ta. 
Hay quá! Tất cả những gì còn lại bây giờ là việc lập trình add, view và 

remove. Hãy bắt đầu với add: 
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add :: [String] -> IO () 

add [fileName, todoItem] = appendFile fileName (todoItem ++ "\n") 
 

./todo add todo.txt "Find the magic sword of power" 
 

 

Nếu ta gọi chương trình của ta như sau: todo add todo.txt "Find the 

magic sword of power", thì "add" sẽ được gắn với command trong lần 

khớp đầu tiên của khối main, còn ["todo.txt", "Find the magic 

sword of power"] sẽ được truyền đến hàm mà ta lấy từ danh sách dispatch. 

Như vậy, vì chúng ta chưa xử lý trường hợp dữ liệu đầu vào xấu, nên ta chỉ khớp 

mẫu ngay với danh sách có hai phần tử và trả lại một thao tác I/O để thêm dòng đó 

vào cuối tập tin, kèm theo một kí tự xuống dòng. 

Tiếp theo, ta hãy lập tính năng xem danh sách. Nếu muốn xem các hạng mục 

trong tập tin, ta gõ vào todo view todo.txt. Vì vậy trong phép khớp mẫu thứ 

nhất, command sẽ là "view" còn args sẽ là ["todo.txt"]: 
 

view :: [String] -> IO () 

view [fileName] = do 

contents <- readFile fileName 

let todoTasks = lines contents 

numberedTasks = zipWith (\n line -> show n ++ " - " ++ line) 

[0..] todoTasks 

putStr $ unlines numberedTasks 
 

Ta đã viết gần giống như trong chương trình chỉ đảm nhiệm việc xoá hạng mục 

công việc, đó là khi ta hiển thị công việc để cho người dùng có thể chọn việc cần 

xoá, chỉ khác là ở đây ta hiển thị các công việc thôi. 

Và cuối cùng, ta sẽ viết remove. Nó sẽ rất giống với chương trình đảm nhiệm 

riêng khâu xoá công việc, vì vậy nếu bạn chưa hiểu cách hoạt xoá hạng mục ở phần 

dưới đây, thì hãy xem lại phần giải thích từ chương trình trước đó. Điểm khác biệt 

chủ yếu là ta không viết cố định todo.txt mà lấy nó từ tham số. Ta cũng không nhắc 

người dùng nhập vào số thứ tự hạng mục cần xoá, mà lấy nó từ tham số. 
 

remove :: [String] -> IO () 

remove [fileName, numberString] = do 

contents <- readFile fileName 

let todoTasks = lines contents 

numberedTasks = zipWith (\n line -> show n ++ " - " ++ line) 

[0..] todoTasks 

putStrLn "These are your TO-DO items:" 

mapM_ putStrLn numberedTasks 

let number = read numberString 

newTodoItems = unlines $ delete (todoTasks !! number) todoTasks 

bracketOnError (openTempFile "." "temp") 

(\(tempName, tempHandle) -> do 

hClose tempHandle 

removeFile tempName) 
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(\(tempName, tempHandle) -> do 

hPutStr tempHandle newTodoItems 

hClose tempHandle 

removeFile "todo.txt" 

renameFile tempName "todo.txt") 
 

Ta đã mở tập tin dựa trên fileName và mở một tập tin tạm thời, bỏ bớt dòng 

có chỉ số mà người dùng muốn xoá, ghi lại nội dung vào tập tin tạm thời, xoá tập tin 

ban đầu và đổi tên tập tin tạm thời trở lại thành fileName. 

Sau đây là toàn bộ nội dung chương trình “hoành tráng” ta viết được! 

 

import System.Environment 

import System.Directory 

import System.IO 

import Data.List 

 
dispatch :: String -> [String] -> IO () dispatch 

"add" = add 

dispatch "view" = view 

dispatch "remove" = remove 

 

main = do 

(command:argList) <- getArgs 

dispatch command argList 

 

add :: [String] -> IO () 

add [fileName, todoItem] = appendFile fileName (todoItem ++ "\n") 

 
view :: [String] -> IO () view 

[fileName] = do 

contents <- readFile fileName 

let todoTasks = lines contents 

numberedTasks = zipWith (\n line -> show n ++ " - " ++ line) 

[0..] todoTasks 

putStr $ unlines numberedTasks 

 
remove :: [String] -> IO () 

remove [fileName, numberString] = do 

contents <- readFile fileName 

let todoTasks = lines contents 

numberedTasks = zipWith (\n line -> show n ++ " - " ++ line) 

[0..] todoTasks 

putStrLn "These are your TO-DO items:" 

mapM_ putStrLn numberedTasks 

let number = read numberString 

newTodoItems = unlines $ delete (todoTasks !! number) todoTasks 
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bracketOnError (openTempFile "." "temp") 

(\(tempName, tempHandle) -> do 

hClose tempHandle 

removeFile tempName) 

(\(tempName, tempHandle) -> do 

hPutStr tempHandle newTodoItems 

hClose tempHandle 

removeFile "todo.txt" 

renameFile tempName "todo.txt") 
 

Tóm tắt lại đáp án này: ta đã lập một danh sách liên kết để ánh xạ từ câu lệnh 

đến các hàm, hàm này nhận vào tham số dòng lệnh nào đó rồi trả lại một thao tác 

I/O. Dựa vào nội dung của lệnh mà ta chọn được hàm tương ứng trong danh sách 

liên kết. Ta gọi hàm đó với phần còn lại đối số dòng lệnh để thu về một thao tác I/O, 

thao tác này để thực hiện việc thích hợp, rồi chỉ cần thực hiện thao tác đó! 

Với các ngôn ngữ lập trình khác, ta có thể viết chương trình này bằn một lệnh 

chuyển (switch/case) rất lớn, hoặc là cách nào đó, nhưng việc dùng hàm cấp cao đã 

cho phép ta chỉ cần thông báo đến danh sách liên kết gửi cho một hàm phù hợp rồi 

bảo hàm đó cho ta một thao tác I/O đối với đối số dòng lệnh nhất định. 

Hãy thử chạy chương trình vừa viết xem nào! 
 

$ ./todo view todo.txt 

0 - Iron the dishes 

1 - Dust the dog 

2 - Take salad out of the oven 

 
$ ./todo add todo.txt "Pick up children from dry cleaners" 

 
$ ./todo view todo.txt 

0 - Iron the dishes 

1 - Dust the dog 

2 - Take salad out of the oven 

3 - Pick up children from dry cleaners 

 
$ ./todo remove todo.txt 2 

 
$ ./todo view todo.txt 

0 - Iron the dishes 

1 - Dust the dog 

2 - Pick up children from dry cleaners : 
 

Một điều hay khác ở đây là rất dễ thêm vào tính năng mới. Chỉ cần thêm vào 

một phần tử trong danh sách liên kết và lập trình phần hàm tương ứng với nó là ta 

đã có thể rung đùi khoái chí! Một bài tập cho bạn: hãy thử lập hàm bump nhận một 

tập tin và một số thứ tự hạng mục rồi trả lại một thao tác I/O để đẩy hạng mục đó 

lên đầu danh sách công việc cần làm. 
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Tính ngẫu nhiên 
Nhiều khi lập trình, bạn cần lấy số 

liệu ngẫu nhiên nào đó. Có thể bạn đang 

lập một trò chơi phải tung quân xúc sắc 

hoặc cần tạo ra dữ liệu để kiểm tra 

chương trình của bạn. Có rất nhiều 

trường hợp cần dùng đến số liệu ngẫu 

nhiên khi lập trình. Ồ, đúng hơn là giả 

ngẫu nhiên, vì ta biết rằng nguồn gốc 

duy nhất của ngẫu nhiên chỉ bắt nguồn 

từ con khỉ đi đạp xe một bánh, một tay 

cầm miếng pho mát và tay kia gãi mông. 

Ở mục này, ta sẽ xem cách làm cho 

Haskell phát sinh ra những số liệu 

dường như ngẫu nhiên.  
Trong phần lớn những ngôn ngữ lập trình khác, bạn có trong tay các hàm để trả 

lại một số ngẫu nhiên nào đó. Mỗi lần gọi hàm này, (hi vọng là) bạn nhận được một 

số ngẫu nhiên khác trước. Thế còn Haskell thì sao? À, hãy nhớ rằng Haskell là ngôn 

ngữ lập trình hàm thuần túy. Điều đó nghĩa là nó minh bạch về cơ chế tham chiếu. 

Tức là một hàm, khi được hai lần cấp những tham số như nhau, thì hai lần đó phải 

cho ra kết quả giống nhau. Đó là đặc điểm hay vì nó cho phép ta suy luận khác đi về 

các chương trình và được phép trì hoãn việc lượng giá đến khi thật cần thiết. Nếu tôi 

gọi một hàm, tôi có thể chắc rằng nó không làm trò đùa cợt gì trước khi trả lại kết 

quả. Thứ đáng kể chính là kết quả. Tuy vậy, chính điều này lại khiến cho việc lấy số 

ngẫu nhiên phải cần mẹo một chút. Nếu tôi có một hàm thế này: 
 

randomNumber :: Int 

randomNumber = 4 
 

Đây không thể nói là hàm số ngẫu nhiên dùng được vì lúc nào nó cũng trả lại 

số 4, ngay cả khi tôi thuyết phục bạn rằng số 4 là hoàn toàn ngẫu nhiên, được sinh ra 

khi tôi gieo xúc sắc đi chăng nữa. 

Các ngôn ngữ khác làm thế nào để tạo ra các số dường như ngẫu nhiên nhỉ? À, 

chúng đi thu thập những thông tin khác nhau trong máy tính của bạn, như giờ đồng 

hồ hiện tại, mức độ di chuyển chuột, tiếng ồn máy tạo ra thế nào, v.v. và dựa vào đó 

để đưa ra một con số trông có vẻ ngẫu nhiên. Tổ hợp cuả những yếu tố trên (sự ngẫu 

nhiên này) rất có thể sẽ khác nhau vào lúc này hay lúc khác; vì vậy bạn sẽ thu được 

những số ngẫu nhiên khác nhau. 

À, vì vậy trong Haskell, ta có thể tạo một số ngẫu nhiên nếu ta lập một hàm nhận 

vào những yếu tố ngẫu nhiên đó làm tham số rồi trên cơ sở đó trả về một con số (hoặc 

kiểu dữ liệu khác). 

Từ đó, module System.Random xuất hiện. Nó gồm tất cả các hàm thỏa mãn 

nhu cầu tạo ngẫu nhiên. Hãy thử đi sâu vào một hàm mà module này xuất khẩu xem 

sao, đó là hàm random. Sau đây là kiểu của nó: random :: (RandomGen g, 

Random a) => g -> (a, g). Oa! Có những lớp mới xuất hiện trong lời khai 

báo kiểu này! Lớp RandomGen được dành cho những kiểu có thể đóng vai trò nguồn 

phát sinh ngẫu nhiên. Lớp Random dành cho những thứ có thể nhận giá trị ngẫu 

nhiên. Một giá trị boole có thể nhận giá trị ngẫu nhiên, True hoặc False. Một con 

số cũng có thể nhận một loạt các giá trị ngẫu nhiên. Một hàm có thể nhận một giá trị 

ngẫu nhiên không? Tôi không nghĩ vậy đâu! Nếu ta thử dịch lời khai báo kiểu 
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cho random sang tiếng Anh, thì ta có đại loại như: nó nhận vào một bộ tạo ngẫu 

nhiên (đó là nguồn phát sinh ngẫu nhiên) và trả lại một giá trị ngẫu nhiên và một bộ 

tạo ngẫu nhiên mới. Tại sao nó trả lại một bộ tạo ngẫu nhiên mới đi cùng giá trị ngẫu 

nhiên? À, điều này ta sẽ biết ngay sau đây. 

Để dùng được hàm random, ta phải nhúng tay vào một bộ tạo số ngẫu nhiên. 

Module System.Random xuất khẩu một kiểu dữ liệu rất hay có tên là StdGen vốn 

là thực thể của lớp RandomGen. Ta có thể tự tạo ra StdGen hoặc có thể bảo hệ 

thống đưa ta kiểu dữ liệu này dựa trên một loạt những những thứ ngẫu nhiên. 

Để tự tạo được một bộ phát sinh ngẫu nhiên, hãy dùng hàm mkStdGen. Hàm 

này có kiểu mkStdGen :: Int -> StdGen. Nó nhận một số nguyên rồi dựa 

vào đó, trả lại ta một bộ tạo ngẫu nhiên. Được rồi, hãy thử kết hợp 

dùng randomvà mkStdGen để thu được một con số (khó có thể gọi là ngẫu nhiên). 
 

ghci> random (mkStdGen 100) 

<interactive>:1:0: 

Ambiguous type variable `a' in the constraint: 

`Random a' arising from a use of `random' at <interactive>:1:0-20 

Probable fix: add a type signature that fixes these type variable(s) 
 

Cái gì vậy? A, phải rồi, hàm random có thể trả về một giá trị có kiểu bất kì 

thuộc về lớp Random, vì vậy ta phải báo cho Haskell biết kiểu mà ta cần là gì. 

Đồng thời đừng quên rằng nó trả lại một cặp gồm giá trị ngẫu nhiên và bộ tạo ngẫu 

nhiên. 
 

ghci> random (mkStdGen 100) :: (Int, StdGen) 

(-1352021624,651872571 1655838864) 
 

Rồi cũng xong! Một số trông rất là ngẫu nhiên! Phần tử đầu tiên trong cặp là 

con số ta cần còn phần tử thứ hai là dạng biểu thị cho bộ tạo ngẫu nhiên ta mới nhận 

được. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta lại gọi random với cùng bộ tạo ngẫu nhiên đó? 
 

ghci> random (mkStdGen 100) :: (Int, StdGen) 

(-1352021624,651872571 1655838864) 
 

Dĩ nhiên rồi. Kết quả vẫn như vậy đối với tham số cũ. Vì vậy ta hãy thử cung 

cấp tham số là bộ tạo ngẫu nhiên mới: 
 

ghci> random (mkStdGen 949494) :: (Int, StdGen) 

(539963926,466647808 1655838864) 
 

Được rồi, hay đấy, một số khác. Ta có thể dùng chú thích kiểu để lấy đợc những 

kiểu dữ liệu khác nhau từ hàm này. 
 

ghci> random (mkStdGen 949488) :: (Float, StdGen) 

(0.8938442,1597344447 1655838864) 
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ghci> random (mkStdGen 949488) :: (Bool, StdGen) 

(False,1485632275 40692) 

ghci> random (mkStdGen 949488) :: (Integer, StdGen) 

(1691547873,1597344447 1655838864) 

 

Tung đồng xu 
Hãy lập ra một hàm mô phỏng việc tung đồng xu 3 lần. Nếu random chẳng trả 

lại một bộ tạo ngẫu nhiên mới cùng với giá trị ngẫu nhiên, thì ta đã phải làm cho 

hàm này nhận tham số là ba bộ tạo ngẫu nhiên rồi trả lại ba lần tung đồng xu ứng 

với chúng. Nhưng điều này nghe có vẻ sai vì nếu một bộ tạo có thể làm ra giá trị 

ngẫu nhiên kiểu Int (vốn có thể nhận lấy nhiều giá trị khác nhau), thì nó cũng có 

thể tạo được kết quả ba lần tung xu (tức là có thể nhận lấy 8 tổ hợp khác nhau). Vì 

vậy, đây chính là lúc mà việc random trả lại bộ phát sinh mới kèm theo với giá trị 

lại trở nên tiện dụng. 

Ta sẽ thể hiện một lượt tung đồng xu bằng giá trị Bool. True ứng với sấp, 

còn False là ngửa. 
 

threeCoins :: StdGen -> (Bool, Bool, Bool) 

threeCoins gen = 

let (firstCoin, newGen) = random gen 

(secondCoin, newGen') = random newGen 

(thirdCoin, newGen'') = random newGen' 

in (firstCoin, secondCoin, thirdCoin) 
 

Ta gọi random cùng với tham số là bộ phát sinh hiện có, để thu được lần 

tung đồng xu và bộ phát sinh mới. Sau đó ta gọi lại nó, lần này với bộ phát ính 

mới, để được lượt tung đồng xu thứ hai. Làm tương tự, ta được lần tung xu thứ 

ba. Nếu đã gọi random cả ba lần với cùng một bộ phát sinh thì tất cả lần tung 

xu đều giống nhau và ta chỉ có thể nhận được kết quả là (False, False, 

False) hoặc (True, True, True). 
 

ghci> threeCoins (mkStdGen 21) 

(True,True,True) 

ghci> threeCoins (mkStdGen 22) 

(True,False,True) 

ghci> threeCoins (mkStdGen 943) 

(True,False,True) 

ghci> threeCoins (mkStdGen 944) 

(True,True,True) 
 

Lưu ý rằng ta không nhất thiết phải viết random gen :: (Bool, 

StdGen). Đó là vì ta đã chỉ định rằng ta cần các giá trị boole ở phần khai báo kiểu 

hàm. Điều này lý giải tại sao trong trường hợp này, Haskell có thể suy luận được 

ràng ta muốn một giá trị boole. 
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Nhiều hàm random hơn nữa 

Vậy sẽ ra sao nếu ta muốn tung bốn đồng xu? Hay năm? Ồ, đã có một hàm tên 

là randoms để nhận một bộ phát sinh và trả lại một dãy vô hạn các giá trị dựa trên 

bộ phát sinh này. 
 

ghci> take 5 $ randoms (mkStdGen 11) :: [Int] 

[-1807975507,545074951,-1015194702,-1622477312,-502893664] 

ghci> take 5 $ randoms (mkStdGen 11) :: [Bool] 

[True,True,True,True,False] 

ghci> take 5 $ randoms (mkStdGen 11) :: [Float] [7.904789e-

2,0.62691015,0.26363158,0.12223756,0.38291094] 
 

Tại sao randoms lại không trả lại một danh sách chứa những bộ sinh mới 

chứ? Ta có thể tự viết hàm randoms thật dễ dàng như sau: 
 

randoms' :: (RandomGen g, Random a) => g -> [a] 

randoms' gen = let (value, newGen) = random gen in value:randoms' newGen 
 

Một lời định nghĩa theo hình thức đệ quy. Ta thu được một giá trị ngẫu nhiên 

và một bộ sinh mới từ bộ sinh hiện thời rồi lập nên một danh sách có giá trị này làm 

phần tử đầu và những số ngẫu nhiên dựa theo bộ sinh mới làm phần đuôi danh sách. 

Vì buộc phải có khả năng phát sinh được vô hạn những con số ngẫu nhiên khác 

nhau, nên ta không thể đưa trả lại bộ sinh ngẫu nhiên nữa. 

Ta có thể lập nên một hàm phát sinh ra dãy hữu hạn các số ngẫu nhiên và một 

bộ sinh mới như sau: 
 

finiteRandoms :: (RandomGen g, Random a, Num n) => n -> g -> ([a], g) 

finiteRandoms 0 gen = ([], gen) 

finiteRandoms n gen = 

let (value, newGen) = random gen 

(restOfList, finalGen) = finiteRandoms (n-1) newGen 

in (value:restOfList, finalGen) 
 

Một lần nữa là lời định nghĩa đệ quy. Ta nói rằng nếu ta muốn 0 só ngẫu nhiên 

thì chỉ việc trả lại danh sách rỗng và bộ sinh vừa nhận được. Với bất kì số lượng số 

ngẫu nhiên nào khácc trước hết là ta lấy một số ngẫu nhiên và một bộ sinh mới. Đó 

sẽ là đầu danh sách. Tiếp theo ta nói rằng phần đuôi danh sách sẽ là n – 1 con số 

được phát sinh từ bộ sinh mới. Sau đó ta trả lại phần đầu sau khi đã nối với phần 

còn lại của danh sách, cùng với bộ sinh cuối cùng khi đã thu được n – 1 số ngẫu 

nhiên. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu ta muốn một giá trị ngẫu nhiên trong một khoảng nào đó? 

Tất cả những số nguyên ngẫu nhiên cho đến giờ đều quá lớn hoặc nhỏ. Nếu ta muốn 

gieo xúc sắc thì sao? À, khi đó ta có thẻ dùng randomR. Nó có kiểu là: 
 

randomR :: (RandomGen g, Random a) :: (a, a) -> g -> (a, g) 
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Nghĩa là nó giống với random, chỉ khác là nó nhận tham số thứ nhất là một 

cặp giá trị để đặt các giới hạn dưới và trên sao cho kết quả tìm được phải nằm trong 

những giới hạn đó. 
 

ghci> randomR (1,6) (mkStdGen 359353) 

(6,1494289578 40692) 

ghci> randomR (1,6) (mkStdGen 35935335) 

(3,1250031057 40692) 
 

Cũng có hàm randomRs, để tạo ra một dãy các giá trị ngẫu nhiên trong 

khoảng mà ta định nghĩa. Hãy gõ thử lệnh sau: 
 

ghci> take 10 $ randomRs ('a','z') (mkStdGen 3) :: [Char] 

"ndkxbvmomg" 
 

Hay đấy, trông như mật khẩu nào đó. 

 
Randomness and I/O 

Bạn có thể sẽ tự hỏi rằng phần này thì liên quan gì đề I/O chứ? Đến giờ, ta vẫn 

chưa làm gì dính líu đến I/O. À, cho đến giờ ta mới chỉ tự tay lập ra bộ sinh số ngẫu 

nhiên từ một số nguyên nào đó. Vấn đề ở đây là, nếu ta viết như vậy trong chương 

trình thật, thì chúng sẽ luôn trả về cùng một số ngẫu nhiên thôi, điều này hẳn là 

không hay. Thế nên System.Random cho phép dùng thao tác I/O có 

tên getStdGen, vốn có kiểu là IO StdGen. Khi chương trình bắt đầu, nó yêu 

cầu hệ thống cung cấp một bộ sinh số ngẫu nhiên tốt rồi lưu nó vào một thứ gọi là 

bộ phát sinh tổng thể. getStdGen sẽ đi lấy giúp bạn bộ sinh ngẫu nhiên tổng thể 

đó khi bạn gắn nó [vào một tên bất kì]. 

Sau đây là một chương trình đơn giản để phát sinh ra một chuỗi ngẫu nhiên: 
 

import System.Random 

 
main = do 

gen <- getStdGen 

putStrLn $ take 20 (randomRs ('a','z') gen) 
 

Chạy thử phát nào: 
 

$ ./random_string 

pybphhzzhuepknbykxhe 

$ ./random_string 

eiqgcxykivpudlsvvjpg 

$ ./random_string 

nzdceoconysdgcyqjruo 

$ ./random_string 

bakzhnnuzrkgvesqplrx 
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Song cũng phải cẩn thận, nếu chỉ thực hiện getStdGen hai lần thì cũng có 

nghĩa là yêu cầu hệ thống cung cấp cùng một bộ sinh tổng thể hai lần. Nếu bạn viết 

như sau: 
 

import System.Random 

 
main = do 

gen <- getStdGen 

putStrLn $ take 20 (randomRs ('a','z') gen) 

gen2 <- getStdGen 

putStr $ take 20 (randomRs ('a','z') gen2) 
 

Một cách khác là dùng thao tác newStdGen, vốn để phân đôi bộ phát sinh 

ngẫu nhiên hiện giờ thành hai bộ phát sinh khác. Thao tác này cập nhật bộ phát sinh 

ngẫu nhiên tổng thể thành một trong hai bộ mới rồi chứa đựng bộ còn lại dưới dạng 

kết quả. 
 

import System.Random 

 
main = do 

gen <- getStdGen 

putStrLn $ take 20 (randomRs ('a','z') gen) 

gen' <- newStdGen 

putStr $ take 20 (randomRs ('a','z') gen') 
 

Khi gắn newStdGen vào một thứ, ta không chỉ thu được một bộ phát sinh ngẫu 

nhiên mới mà cả bộ phát sinh tổng thể cũng được cập nhật, vì vậy nếu 

viết getStdGen rồi lại gắn nó vào một thứ khác, thì ta sẽ thu được một bộ phát 

sinh khác với gen. 

Sau đây là một chương trình ngắn cho phép người dùng dự đoán con số mà máy 

tính đang nghĩ: 
 

import System.Random 

import Control.Monad(when) 

 
main = do 

gen <- getStdGen 

askForNumber gen 

 

askForNumber :: StdGen -> IO () 

askForNumber gen = do 

let (randNumber, newGen) = randomR (1,10) gen :: (Int, StdGen) 

putStrLn "Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? " 

numberString <- getLine 

when (not $ null numberString) $ do let 

number = read numberString 
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if randNumber == number 

then putStrLn "You are correct!" 

else putStrLn $ "Sorry, it was " ++ show randNumber 

askForNumber newGen 
 

 

Ta lập một hàm askForNumber; nó nhận 

một bộ phát sinh số ngẫu nhiên và trả lại một 

thao tác I/O để nhắc người dùng nhập vào một 

con số rồi thông báo lại cho họ biết là có trúng 

với số mà máy đang nghĩ không. Trong hàm 

này, trước hết ta phát sinh một số ngẫu nhiên 

và một bộ sinh mới dựa trên bộ sinh mà ta đã 

nhận được với vai trò tham số, rồi gọi chúng 

là randNumber và newGen. Giả sử rằng số 

được phát sinh ra là 7. Sau đó báo cho người 

dùng đoán số mà ta [máy] đang nghĩ. Ta thực 

hiện getLine rồi gắn kết quả thu được vào numberString. Khi người dùng 

nhập vào số 7, numberString sẽ trở thành "7". Tiếp theo, ta dùng when để 

kiểm tra xem liệu chuỗi mà người dùng nhập vào có rỗng không. Nếu có, một thao 

tác I/O rỗng là return () sẽ được thực hiện, và chương trình kết thúc. Nếu không, 

thao tác chứa khối do ngay ở đó được thực hiện. Ta dùng read đối 

với numberString để biến đổi nó thành một con số, vì vậy bây 

giờ number bằng 7. 

 

NOTE Nếu ở đây người dùng nhập vào dữ liệu mà read không thể đọc được (chẳng 

hạn "haha"), thì chương trình sẽ đổ vỡ cùng với một thông báo lỗi thô kệch. Nếu 

bạn không muốn chương trình mình viết phải đổ vỡ khi có dữ liệu sai bị nhập vào 

thì hãy dùng reads; hàm này trả về một danh sách rỗng nếu nó không đọc được 

một chuỗi. Còn nếu thành công, thì nó trả lại một danh sách một phần tử là một bộ 

có chứa giá trị ta cần và một chuỗi chứa tất cả những gì không đọc được 

 

Ta kiểm tra xem liệu số được nhập vào có bằng với số được phát sinh ngẫu 

nhiên không rồi trả lại người dùng một thông báo thích hợp. Sau đó ta 

gọi askForNumber một cách đệ quy, nhưng lần này thì với bộ phát sinh mới mà 

ta vừa nhận được, và kết quả trả lại là một thao tác I/O gần giống như cái mà ta đã 

thực hiện, chỉ khác ở bộ phát sinh; và rồi ta thực hiện thao tác I/O này. 

main chỉ bao gồm việc lấy một bộ phát sinh ngẫu nhiên từ hệ thống rồi 

gọi askForNumber với bộ phát sinh đó để thu được thao tác ban đầu. 

Sau đây là phần thể hiện của chương trình vừa viết: 
 

$ ./guess_the_number 

Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? 

4 

Sorry, it was 3 

Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? 

10 

You are correct! 

Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? 
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2 

Sorry, it was 4 

Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? 

5 

Sorry, it was 10 

Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? 

 
 

Một cách khác để viết chương trình này sẽ là: 
 

import System.Random 

import Control.Monad(when) 

 
main = do 

gen <- getStdGen 

let (randNumber, _) = randomR (1,10) gen :: (Int, StdGen) 

putStrLn "Which number in the range from 1 to 10 am I thinking of? " 

numberString <- getLine 

when (not $ null numberString) $ do 

let number = read numberString 

if randNumber == number 

then putStrLn "You are correct!" 

else putStrLn $ "Sorry, it was " ++ show randNumber 

newStdGen 

main 
 

Rất giống với bản trước, nhưng lần này thay vì tạo lập một hàm nhận vào một 

bộ phát sinh rồi gọi nó một cách đệ quy với bộ phát sinh mới cập nhật, ta thực hiện 

tất cả công việc trong main. Sau khi báo cho người dùng biết rằng liệu họ có đoán 

đúng hay không, ta cập nhật bộ phát sinh tổng thể rồi sau đó gọi lại main. Cả hai 

cách đều đúng nhưng tôi thích cách làm thứ nhất hơn vì nó thực hiện ít việc 

trong main đồng thời cũng cho ta một hàm mà có thể dễ dàng dùng được. 

 
Chuỗi byte 

Danh sách là cấu trúc dữ liệu có ích và hay. Cho 

đến giờ, hầu như chỗ nào ta cũng dùng đến nó. Có 

một loạt những hàm thao tác trên danh sách và tính 

lười biếng của Haskell cho phép ta thay các vòng 

lặp for và while ở các ngôn ngữ khác thành lọc và 

ánh xạ trên danh sách, vì việc định giá chỉ xảy ra khi 

thực sự cần thiết nên những khái niệm như danh 

sách vô hạn (và thậm chí cả danh sách vô hạn chứa 

những danh sách vô hạn!) đối với ta đã không thành 

vấn đề. Đó là lý do mà danh sách cũng có thể được 

dùng để biểu diễn các dòng, khi đọc dữ liệu từ thiết 

bị vào chuẩn hay đọc từ tập tin. Ta có thể đơn giản 

là mở tập tin rồi đọc nội dung của nó dưới dạng một 

chuỗi, mặc dù chuỗi này chỉ được truy cập đến khi 

cần. 
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Tuy nhiên, việc xử lý tập tin dưới dạng chuỗi có một nhược điểm: chậm chạp. 

Bạn biết đấy, String là kiểu tương đồng với [Char]. Các Char không có một 

kích thước cố định, vì để biểu diễn một kí tự trong bảng mã Unicode chẳng hạn sẽ 

tốn vài byte. hơn nữa, danh sách thực sự rất lường biếng. Nếu bạn có một danh sách 

như [1,2,3,4], nó sẽ chỉ được lượng giá khi hoàn toàn cần thiết. Vì vậy cả danh 

sách sẽ tựa như một lời hứa (hay cam kết) về danh sách. Hãy nhớ lại 

rằng [1,2,3,4] là cách viết tiện lợi cho 1:2:3:4:[]. Khi phần tử đầu của 

danh sách buộc phải được định giá (chẳng hạn khi in nó ra), thì phần còn lại của 

danh sách, 2:3:4:[] vẫn chỉ là một cam kết về danh sách, và cứ như vậy. Bởi thế, 

bạn có thể hình dung danh sách như những cam kết rằng phần tử kế tiếp sẽ được 

phân phát ngay khi cần và kèm theo nó là lời cam kết cho phần tử tiếp nữa. Chẳng 

cần phải nghĩ nhiều cũng thấy được rằng việc xử lý một danh sách số đơn giản dưới 

dạng một dãy những cam kết thế này chắc sẽ không hiệu quả. 

Với phần nhiều trường hợp thì gánh nặng kể trên không ảnh hưởng đáng kể, 

nhưng sẽ là một trách nhiệm nặng nề khi ta phải đọc một tập tin lớn và xử lý dữ liệu 

trong đó. Vì vậy, Haskell đã có chuỗi byte. Chuỗi byte như thể các danh sách, chỉ 

khác là mỗi phần tử có kích thước đều là một byte (hoặc 8 bit). Cách mà chuỗi byte 

xử lý tính lười biếng cũng khác hẳn. 

 
Chuỗi byte chặt chẽ và lười biếng 

Chuỗi byte có hai loại: chặt chẽ và lười. Chuỗi byte nằm 

trong Data.ByteString và chúng hoàn toàn tránh khỏi tính lười biếng. Không 

có bất kì cam kết nào, một chuỗi byte chặt chẽ biểu thị một dãy các byte theo một 

mảng. Bạn không thể có những khái niệm như chuỗi byte chặt chẽ vô hạn. Nếu bạn 

định giá byte thứ nhất của một chuỗi byte chặt chẽ, bạn sẽ phải định giá toàn bộ chuỗi. 

Ưu điểm của điều này là có ít gánh nặng hơn vì không có các “thunk” (thuật ngữ 

chỉ cam kết). Nhược điểm là chúng có khả năng làm đầy tràn bộ nhớ một cách nhanh 

chóng hơn vì toàn bộ nội dung được đọc vào bộ nhớ cùng lúc. 

Loại thứ hai của chuỗi byte nằm trong Data.ByteString.Lazy. Chúng 

lười biếng, nhưng không đến mức như danh sách. Như ta đã nói từ trước, trong danh 

sách có bao nhiêu phần tử thì cũng có bấy nhiêu cam kết. Điều này khiến cho danh 

sách trở nên chậm chạp đối với những mục đích nhất định. Chuỗi byte lười biếng có 

một phương pháp khác — chúng được lưu trong các bó (chunk) (chứu không phải 

“thunks”!), mỗi bó có kích thước là 64K. Vì vậy nếu bạn định giá một byte trong một 

chuỗi byte lười biếng (bằng cách in ra hoặc làm gì đó), thì 64K đầu tiên sẽ được định 

giá. Sau đó là một lời cam kết đến các bó còn lại. Chuỗi byte lười biếng như thể danh 

sách các chuỗi byte chặt chẽ với kích thước 64K. Khi bạn xử lý một tập tin bằng 

chuỗi byte lười biếng, nó sẽ đọc từng bó một. Điều này rất hay vì nó sẽ tránh không 

cho phần bộ nhớ được dùng nhảy vọt lên và lượng 64K có lẽ sẽ đủ chứa trong cache 

cấp 2 của CPU. 

Nếu nhìn xuyên suốt tài liệu hướng dẫn về Data.ByteString.Lazy, bạn sẽ 

thấy rằng module này còn nhiều hàm nữa có cùng tên với những hàm 

trong Data.List, chỉ khác là dấu ấn kiểu có chứa ByteString thay 

vì [a] và Word8 thay vì a. những hàm có cùng tên này gần như hoạt động giống 

những hàm hoạt động với danh sách. Vì chúng có cùng tên nên ở mã lệnh chương 

trình ta sẽ phải viết lệnh nhập chọn lọc và rồi nạp chương trình này vào trong GHCI 

thì mới nghịch với chuỗi byte được: 
 

import qualified Data.ByteString.Lazy as B 

http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/libraries/bytestring/Data-ByteString-Lazy.html
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import qualified Data.ByteString as S 

 

B có những hàm và kiểu là chuỗi byte lười biếng, còn S: với chuỗi byte chặt 

chẽ. ta sẽ sử dụng chủ yếu loại lười biếng. 

Hàm pack có dấu ấn kiểu pack :: [Word8] -> ByteString. Điều 

này nghĩa là nó nhận một danh sách các byte có kiểu Word8 rồi trả lại 

một ByteString. Bạn có thể hình dung là nó lấy một danh sách, mà bản thân 

danh sách có tính lười biếng, rồi làm nó “bớt lười biếng đi”, theo nghĩa chỉ lười 

biếng ở phạm vi những khoảng 64K thôi. 

Thế còn kiểu Word8 kia là gì vậy? À, kiểu dữ liệu này cũng giống Int, chỉ 

khác là có khoảng nhỏ nhỏ hơn nhiều, từ 0 đến 255. Nó biểu diễn một số 8-bit. Và 

cuxgn như Int, nó thuộc về lớp Num. Chẳng hạn, ta biết rằng giá trị 5 có tính đa 

hình (polymorphic) theo nghĩa là nó có thể đóng vai trò của bất kì kiểu số nào. À, 

vậy thì nó cũng có thể nhận kiểu Word8. 
 

ghci> B.pack [99,97,110] 

Chunk "can" Empty 

ghci> B.pack [98..120] 

Chunk "bcdefghijklmnopqrstuvwx" Empty 
 

Bạn thấy đấy, thường bạn sẽ không phải lo lắng gì nhiều về Word8, vì hệ thống 

kiểu có thể giúp cho các số chọn được kiểu đó. Nếu bạn thử dùng một số lớn, 

như 336 với kiểu Word8, thì nó chỉ việc cuộn lại để 336 trở thành còn 80. 

Ta đã gói một ít những giá trị vào trong một ByteString, để nó vừa vặn 

trong một bó. Cái Empty thì cũng giống như [] đối với danh sách. 

unpack là hàm ngược của pack. Nó nhận một chuỗi byte rồi chuyển nó thành 

một danh sách các byte. 

fromChunks nhận một danh sách các chuỗi byte chặt chẽ rồi chuyển đổi 

thành một danh sách các chuỗi byte lười biếng. toChunks nhận một chuỗi byte 

lười biếng rồi chuyển đổi thành một danh sách các chuỗi byte chặt chẽ: 
 

ghci> B.fromChunks [S.pack [40,41,42], S.pack [43,44,45], S.pack [46,47,48]] 

Chunk "()*" (Chunk "+,-" (Chunk "./0" Empty)) 
 

Dạng chuỗi byte của hàm : được gọi là cons. Hàm này nhận một byte và 

một chuỗi byte rồi đặt byte đó lên đầu chuỗi. Tuy vậy nó có tính lười biếng, vì vậy 

nó sẽ tạo ra một bó mới ngay cả khi bó đầu tiên trong chuỗi byte chưa đầy. Đó là 

lý do mà ta nên dùng dạng chặt chẽ của cons là cons' nếu bạn cần phải chèn 

nhiều byte vào đầu một chuỗi byte. 
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ghci> B.cons 85 $ B.pack [80,81,82,84] 

Chunk "U" (Chunk "PQRT" Empty) 
 

Ngược lại, các module bytestring có hàng tá các hàm tương tự như 

trong Data.List, bao gồm (và ngoài ra còn 

nữa) head, tail, init, null, length, map, reverse, foldl, foldr, coN

cat, takeWhile, filter, v.v. 

Module này cũng có các hàm có tên giống và biểu hiện giống với một số hàm có 

trong System.IO, chỉ khác là các chữ String được thay bằng ByteString. 

Chẳng hạn, hàm readFile trong System.IO có kiểu là: 
 

readFile :: FilePath -> IO String 
 

 

trong khi đó readFile trong module bytestring có kiểu: 
 

readFile :: FilePath -> IO ByteString 
 

 

NOTE Nếu bạn đang dùng chuỗi byte chặt chẽ mà cố gắng đọc một tập tin, thì cả tập tin 

sẽ lập tức được đọc vào bộ nhớ ngay! Với chuỗi byte lười biếng, nó sẽ được đọc 

gọn gàng theo từng bó. 

 

Sao chép tệp với chuỗi byte 

Ta hãy lập một chương trình đơn giản nhận hai tên tập tin làm đối số dòng lệnh 

rồi sao chép tập tin thứ nhất vào tập tin thứ hai. Lưu ý 

rằng System.Directory đã có sẵn một hàm gọi là copyFile, nhưng ta sẽ tự 

viết hàm sao chép và cả chương trình: 
 

import System.Environment 

import System.Directory 

import System.IO 

import Control.Exception 

import qualified Data.ByteString.Lazy as B 

 
main = do 

(fileName1:fileName2:_) <- getArgs 

copy fileName1 fileName2 

 

copy source dest = do 

contents <- B.readFile source 

bracketOnError 

(openTempFile "." "temp") 

(\(tempName, tempHandle) -> do 

hClose tempHandle 

removeFile tempName) 

(\(tempName, tempHandle) -> do 
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B.hPutStr tempHandle contents 

hClose tempHandle 

renameFile tempName dest) 
 

Để bắt đầu, trong main, chúng ta chỉ lấy các đối số dòng lệnh và gọi hàm 

copy của chúng ta, đó là nơi điều kỳ diệu xảy ra. Một cách để làm điều này 

là chỉ đọc từ tệp này và ghi vào tệp khác. Nhưng nếu có sự cố xảy ra (chẳng 

hạn như chúng ta không có đủ dung lượng đĩa để sao chép tệp), chúng ta sẽ 

bị bỏ lại với một tệp lộn xộn. Vì vậy, trước tiên chúng ta sẽ ghi vào một tệp 

tạm thời. Sau đó, nếu có vấn đề gì xảy ra, chúng ta chỉ có thể xóa tệp đó. 

Đầu tiên, chúng ta sử dụng B.readFile để đọc nội dung của tệp nguồn 

của chúng ta. Sau đó, chúng ta sử dụng bracketOnError để thiết lập xử lý 

lỗi của chúng ta. Chúng a có được tài nguyên bằng openTempFile "." 

"temp", tạo ra một bộ giá trị bao gồm tên tệp tạm thời và một handle. Tiếp 

theo, chúng ta nói những gì chúng ta muốn xảy ra nếu một lỗi xảy ra. Nếu có 

sự cố xảy ra, chúng ta đóng trình xử lý và xóa tệp tạm thời. Cuối cùng, chúng 

ta thực hiện việc sao chép chính nó. Chúng ta sử dụng B.hPutStr để ghi nội 

dung vào tệp tạm thời của chúng ta. Cuối cùng, chúng ta đóng tệp tạm thời 

và đổi tên nó thành những gì chúng ta muốn. 

Lưu ý rằng chúng ta vừa sử dụng B.readFile và B.hPutStr thay vì 

các biến thể thông thường của chúng. Chúng ta không cần sử dụng các hàm 

kiểm tra đặc biệt để mở, đóng và đổi tên tệp. Chúng ta chỉ cần sử dụng các 

hàm bytestring khi đọc và viết. 

Hãy kiểm tra nó: 
 

$ ./bytestringcopy bart.txt bort.txt 
 

 

Lưu ý rằng một chương trình không dùng chuỗi byte sẽ trông giống như thế này; 

điểm khác biệt là ở đây ta đã dùng B.readFile và B.writeFile thay 

vì readFile và writeFile. Nhiều khi, bạn có thể chuyển đổi một chương trình 

có dùng chuỗi byte chỉ bằng cách nhập các module cần thiết và rồi đặt những tên 

module chọn lọc vào trước một số hàm. Đôi khi, bạn phải chuyển đổi hàm được viết 

để hoạt động với chuỗi sao cho chúng hoạt động với chuỗi byte, nhưng việc này 

không khó khăn. 

Mỗi khi cần làm chương trình chạy tốt hơn trong trường hợp đọc nhiều số liệu 

vào chuỗi, bạn hãy thử dùng chuỗi byte; nhiều khả năng là hiệu năng chương trình sẽ 

tăng vọt mà bạn lại ít tốn sức. Tôi thường viết chương trình dùng các chuỗi thường 

rồi sau đó chuyển sang dùng chuỗi byte nếu hiệu năng chương trình chưa đáp ứng đủ 

nhu cầu. 
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10 
GIẢ I  QUYẾT VẤN ĐỀ  BẰNG LẬP TRÌNH 
HÀM  

 

 
Trong chương này, ta sẽ xét một số bài toán hay và 

cách tư duy theo kiểu lập trình hàm để giải quyết 

chúng càng đẹp càng tốt. Có thể chúng tôi sẽ không 

giới thiệu thêm khái niệm mới nào, mà ta sẽ biểu diễn 

những kiến thức Haskell mới học và thực tập kĩ năng 

lập trình. Từng mục sẽ trình bày một bài toán riêng. 

Trước hết là đề bài, sau đó ta sẽ cố gắng tìm ra cách 

tốt nhất (hoặc ít dở nhất) để giải quyết nó. 

 
Máy tính dung ký pháp Ba Lan ngược 

Thường khi viết biểu thức toán học ở trường phổ thông, ta viết theo kiểu trung 

tố. Chẳng hạn, ta viết 10 - (4 + 3) * 2. Trong đó, +, * và - là các toán tử 

trung tố, cũng như những hàm trung tố ta đã gặp ở Haskell (+, `elem`, v.v.). Điều 

này rất tiện lợi vì con người chúng ta có thể dễ dàng đọc và “tách” các biểu thức này 

ngay khi mới nhìn qua. Nhược điểm là ta phải dùng cặp ngoặc đơn để chỉ định thứ tự 

ưu tiên của phép tính. 

Kí pháp Ba Lan ngược (Reverse Polish Notation, RPN) là một cách khác để viết 

các biểu thức toán học. Ban đầu trông nó có vẻ kì quặc, nhưng thực ra nó rất dễ hiểu 

và sử dụng vì không cần có cặp ngoặc đơn và ta có thể dễ dàng nhập nó vào trong 

một chiếc máy tính tay. Dù rằng tuyệt đại đa số các máy tính tay hiện đại đều dùng 

kí pháp trung tố, nhiều người vẫn nguyện theo máy tính RPN. Sau đây là biểu thức 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_Polish_notation
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trung tố nêu trên khi viết lại dưới dạng RPN: 10 4 3 + 2 * -. Bằng cách nào 

mà ta có thể tính được kết quả? Ồ, hãy hình dung đến ngăn xếp. Bạn duyệt qua biểu 

thức từ trái sang phải. Mỗi khi gặp một con số, hãy đẩy nó vào ngăn xếp. Khi gặp 

một toán tử, hãy gỡ hai con số ở đỉnh ngăn xếp (còn gọi là bung ra (pop)), dùng toán 

tử này và hai số để tính kết quả rồi lại đẩy kết quả trở lại ngăn xếp. Khi đi đến cuối 

biểu thức, nếu biểu thức này hợp lệ thì bạn chỉ có trong tay một con số; và số này 

chính là kết quả. 

Hãy xem cách chúng tôi tính toán biểu thức RPN 10 4 3 + 2 * -: 

1. Trước hết ta đẩy 10 vào ngăn xếp và bây giờ ngăn xếp là 10. 

Phần tử tiếp theo là 4, vì vậy ta cũng đẩy nó vào ngăn xếp. Bây giờ ngăn xếp 

là 10, 4. 

2. Ta cũng làm tương tự đối với 3 và bây giờ ngăn xếp là 10, 4, 3.  

3. Và bây giờ, ta bắt gặp một toán tử, là +! Ta bung hai số trên cùng của ngăn xếp 

(vì vậy bây giờ ngăn xếp chỉ còn là 10), cộng hai số này lại rồi đẩy kết quả đó 

trở lại ngăn xếp. Lúc này ngăn xếp là 10, 7.  

4. Ta đẩy 2 vào ngăn xếp, bây giờ ngăn xếp là 10, 7, 2. 

5. Ta lại gặp phải một toán tử, vậy hãy bung 7 và 2 khỏi ngăn xếp, nhân chúng lại 

rồi đẩy kết quả đó trở vào ngăn xếp. Việc nhân 7 với 2 cho ra 14, và ngăn xếp 

bây giờ là 10, 14. 

6. Cuối cùng, có một dấu -. Ta bung 10 và 14 khỏi ngăn xếp, lấy 10 trừ 14 rồi 

đẩy kết quả tìm được vào ngăn xếp. 

7. Con số ở ngăn xếp bây giờ là -4 và vì không còn số nào hoặc toán tử nào còn 

lại trong biểu thức nữa nên đó chính là kết quả cần tìm! 
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Viết một hàm RPN 
Bây giờ khi đã biết cách tính biểu thức RPN bằng tay, ta hãy nghĩ cách làm sao 

cho một hàm Haskell nhận tham số là một chuỗi chứa biểu thức RPN, như "10 4 

3 + 2 * -" rồi trả lại kết quả cho ta. 

Khi đó kiểu của hàm sẽ là gì? Ta muốn nó nhận tham số là một chuỗi rồi tính ra 

kết quả là một con số. VÌ vậy có lẽ nó sẽ phải đại loại như: 
 

solveRPN :: String -> Double 
 

 

NOTE Sẽ thực sự có ích nếu bạn luôn bắt đầu bằng việc suy nghĩ lời khai báo kiểu của hàm 

là gì trước khi lập hàm đó và viết mã lệnh. Trong Haskell, lời khai báo kiểu hàm cho 

chúng ta biết rất nhiều điều về hàm, vì nó thực sự giúp ta đầu tiên là nghĩ về khai báo 

kiểu của một hàm trước khi nỗ lực tạo lập hàm và viết mã lệnh. Trong Haskell, khai 

báo kiểu của hàm cho ta rất nhiều thông tin về hàm, nhờ vào hệ thống kiểu mạnh mẽ.. 

 Hay đấy. Khi viết mã lệnh cho lời giải 

một bài toán lập trình Haskell, thì bạn cũng 

nên nghĩ ngược lại rằng bạn sẽ tính bằng tay 

như thế nào và có thể là thử xem bạn có thể 

hiểu sâu hơn được gì trong bài toán. Ở đây ta 

thấy rằng ta đã coi từng số hoặc toán tử đứng 

cách nhau là một phàn tử. Vì vậy có thể sẽ 

hữu ích nếu ta bắt đầu bằng việc chẻ nhỏ một 

chuỗi như "10 4 3 + 2 * -" thành một 

danh sách các phần tử như: 
 

["10","4","3","+","2","*","-"]. 
 

Hay đấy. Khi viết mã lệnh cho lời giải một bài toán lập trình Haskell, thì bạn 

cũng nên nghĩ ngược lại rằng bạn sẽ tính bằng tay như thế nào và có thể là thử xem 

bạn có thể hiểu sâu hơn được gì trong bài toán. Ở đây ta thấy rằng ta đã coi từng số 

hoặc toán tử đứng cách nhau là một phàn tử. Vì vậy có thể sẽ hữu ích nếu ta bắt đầu 

bằng việc chẻ nhỏ một chuỗi như "10 4 3 + 2 * -" thành một danh sách các 

phần tử như ["10","4","3","+","2","*","-"]. 

Tiếp theo, ta đã hình dung là phải làm gì với danh sách các phần tử nhỉ? Ta 

duyệt nó từ trái qua phải và theo dõi một ngăn xếp trong quá trình làm việc này. 

Liệu câu trước có gợi nhớ bạn điều gì không? Hãy nhớ là, trong mục nói về hàm 

gấp, ta đã nói rằng hầu như hàm nào mà bạn dùng khi duyệt danh sách từ trái sang 

phải và tích tụ dần một kết quả (bất kể đó là số, danh sách, ngăn xếp, v.v.) thì đều 

có thể lập được bằng một phép gấp. 

Trong trường hợp này, ta sẽ dùng cách gấp từ phía trái, vì ta duyệt danh sách từ 

trái qua phải. Giá trị tích lũy sẽ là ngăn xếp và do đó, kết quả của phép gấp cũng sẽ 

là ngăn xếp; có điều là như ta đã thấy, nó sẽ chỉ có một phần tử. 

Chỉ còn một điều nữa phải suy nghĩ là ta sẽ biểu diễn ngăn xếp thế nào? Tôi đề 

nghị rằng ta dùng một danh sách. Và tôi cũng đề nghị rằng ta giữ cho đỉnh của ngăn 

xếp là phần tử đầu của danh sách. Như vậy bởi vì việc thêm vào đầu danh sách thì 

nhanh hơn nhiều so với thêm vào cuối. Do đó nếu như ta có ngăn xếp 10, 4, 3, 

ta sẽ biểu thị bằng danh sách [3,4,10]. 

Bây giờ khi đã có đủ thông tin để phác họa hàm được xét. Nó sẽ nhận một chuỗi, 

như "10 4 3 + 2 * -" rồi phá vỡ nó thành một danh sách các phần tử bằng 
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hàm words để thu được["10","4","3","+","2","*","-"]. Tiếp theo, ta 

sẽ gấp danh sách từ phía trái và cuối cùng là có danh sách chỉ gồm một phần tử là [-

4]. Ta lấy phần tử đó ra khỏi danh sách và đây chính là kết qủa cuối cùng! 

Vậy sau đây là bản phác họa hàm nói trên: 
 

solveRPN :: String -> Double 

solveRPN expression = head (foldl foldingFunction [] (words expression)) where 

foldingFunction stack item = ... 
 

Ta lấy biểu thức rồi chuyển nó thành một danh sách các phần tử. Sau đó dùng 

hàm gấp đối với danh sách này. Lưu ý đến []dùng để biểu diễn cho giá trị tích lũy 

ban đầu. Biến tích lũy chính là ngăn xếp, vì vậy [] biểu thị một ngăn xếp rỗng, là 

nơi chúng ta bắt đầu. Sau khi thu được ngăn xếp cuối cùng chỉ chứa một phần tử, ta 

gọi head đối với danh sách để lấy phần tử ra rồi áp dụng read. 

Như vậy tất cả những thứ còn lại đến giờ là lập một hàm gấp nhận vào một ngăn 

xếp, như [4,10], và một phần tử, như "3" rồi trả lại một ngăn xếp 

mới [3,4,10]. Nếu ngăn xếp là [4,10] và phần tử là "*", thì kết quả trả về sẽ 

phải là [40]. Nhưng trước đó, hãy biến hàm ta viết thành dạng dùng dấu chấm vì 

nó đang có quá nhiều cặp ngoặc tròn khiến tôi phát khiếp: 
 

solveRPN :: String -> Double 

solveRPN = head . foldl foldingFunction [] . words where 

foldingFunction stack item = ... 
 

À, được rồi. Tốt hơn nhiều. Như vậy hàm gấp sẽ nhận một ngăn xếp cùng 

một phần tử rồi trả lại ngăn xếp mới. Ta sẽ dùng khớp mẫu để lấy những phần tử 

trên cùng khỏi ngăn xếp và khớp mẫu với những toán tử như "*" và "-": 
 

solveRPN :: String -> Double 

solveRPN = head . foldl foldingFunction [] . words 

where foldingFunction (x:y:ys) "*" = (y * x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "+" = (y + x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "-" = (y - x):ys 

foldingFunction xs numberString = read numberString:xs 
 

Ta chia làm bốn dạng mẫu riêng. Các dạng mẫu sẽ được thử từ trên xuống dưới. 

Trước hết, hàm gấp sẽ xét xem liệu phần tử hiện thời là "*" hay không. Nếu đúng, 

thì nó sẽ nhận một danh sách như [3,4,9,3] rồi gọi hai phần tử đầu của nó, lần 

lượt là x và y. Vậy trong trường hợp này, x sẽ là 3 còn y sẽ là 4. ys sẽ là [9,3]. 

Nó sẽ trả lại một danh sách cũng giống như ys, chỉ khác là nó có phần tử đầu là tích 

của x và y. Như vậy ở đây ta sẽ bung hai con số trên đỉnh ngăn xếp, nhân chúng lại 

và đẩy kết quả về lại ngăn xếp. Nếu phần tử không phải là "*", thì việc khớp mẫu 

sẽ lọt qua và sẽ kiểm tra đến "+", và cứ như vậy. 

Nếu phần tử chẳng thuộc về toán tử nào cả, thì ta sẽ giả sử nó là một chuỗi biểu 

thị cho một con số. Nếu nó là số, ta chỉ việc gọi read với chuỗi này để lấy giá trị 

số từ đó, rồi trả lại ngăn xếp với số đó đặt lên đỉnh trên cùng. 

Và như vậy đấy! Cũng cần lưu ý rằng ta đã bổ sung một rang buộc lớp gồm 

có Read a vào lời khai báo hàm, vì ta gọi read với chuỗi thu được để lấy giá trị 

số. Vì vậy lời khai báo này cosnghiax là kết quả có thể là kiểu dữ liệu bất kì thuộc 

về các lớp Num và Read (như Int, Float, v.v.). 
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Với danh sách các phần tử ["2","3","+"], hàm ta viết sẽ bắt đầu gấp từ 

phía trái. Ngăn xếp ban đầu sẽ là []. Nó sẽ gọi hàm gấp với ngăn xếp (biến tích 

lũy) [] và phần tử là "2". Vì phần tử không phải là một toán tử nên nó sẽ được đọc 

vào bằng read and rồi thêm vào đầu của []. Vì vậy ngăn xếp mới của ta bây giờ 

sẽ là [2] và hàm gấp sẽ được gọi với ngăn xếp là [2] và phần tử là ["3"] để tạo 

ra ngăn xếp mới là [3,2]. Sau đó, nó được gọi lần thứ ba với ngăn xếp 

là [3,2] và phần tử là "+". Việc này khiến cho hai con số được bung khỏi ngăn 

xếp, cộng lại rồi đẩy trở về. Và ngăn xếp cuối cùng sẽ là [5], chính là con số được 

trả lại. 

Ta hãy thử nghịch hàm vừa viết xem sao: 
 

ghci> solveRPN "10 4 3 + 2 * -" 

-4.0 

ghci> solveRPN "2 3.5 +" 

5.5 

ghci> solveRPN "90 34 12 33 55 66 + * - +" 

-3947.0 

ghci> solveRPN "90 34 12 33 55 66 + * - + -" 

4037.0 

ghci> solveRPN "90 3.8 -" 

86.2 
 

Hay đấy, nó hoạt động rồi! 

 
Thêm các toán tử khác 

Một điều hay ở hàm này là nó có thể dễ dàng sửa đổi được để cho phép dùng 

các toán tử khác. Thậm chí chúng không nhất thiết phải là toán tử hai ngôi. Chẳng 

hạn, ta có thể tạo một toán tử "log" để bung mỗi một con số khỏi ngăn xếp rồi đẩy 

lại giá trị logarit trở lại ngăn xếp. Ta cũng có thể lập một toán tử ba ngôi để bung ba 

số khỏi ngăn xếp rồi đẩy kết quả trở lại; hoặc những toán tử như "sum" để bung tất 

cả số ra rồi đẩy kết quả tính tổng trở lại ngăn xếp. 

Ta hãy sửa lại hàm số để nhận thêm một vài toán tử khác. Để đơn giản, ta sẽ 

đổi lời khai báo kiểu sao cho nó trả lại một con số thuộc kiểu Float. 
 

solveRPN :: String -> Double 

solveRPN = head . foldl foldingFunction [] . words 

where foldingFunction (x:y:ys) "*" = (y * x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "+" = (y + x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "-" = (y - x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "/" = (y / x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "^" = (y ** x):ys 

foldingFunction (x:xs) "ln" = log x:xs 

foldingFunction xs "sum" = [sum xs] 

foldingFunction xs numberString = read numberString:xs 
 

Ồ, hay quá! / dĩ nhiên là phép chia còn ** là lũy thừa với số có dấu phẩy 

động. Với phép tính logarit, ta chỉ việc khớp mẫu với một phần tử và phần còn 

lại của ngăn xếp vì ta chỉ cần một phần tử để tính logarit tự nhiên. Với toán tử 
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tổng, ta chỉ việc trả lại một ngăn xếp có một phần tử, vốn là tổng của các số 

trong ngăn xếp tại thời điểm đó. 
 

 

ghci> solveRPN "2.7 ln" 

0.9932517730102834 

ghci> solveRPN "10 10 10 10 sum 4 /" 

10.0 

ghci> solveRPN "10 10 10 10 10 sum 4 /" 

12.5 

ghci> solveRPN "10 2 ^" 

100.0 
 

Tôi nghĩ rằng chỉ bằng 10 dòng lệnh mà lập nên một hàm có thể tính được những 

biểu thức RPN bất kì với số có dấu chấm động và có tùy chọn mở rộng được dễ dàng 

thì thật là tuyệt. 

 

NOTE Giải pháp tính toán RPN này không thực sự có khả năng chịu lỗi. Khi cung cấp 

đầu vào không hợp lý, nó có thể dẫn đến lỗi thời gian chạy. Nhưng đừng lo lắng, 

bạn sẽ tìm hiểu cách làm cho hàm này mạnh mẽ hơn trong Chương 14. 

 

Từ Heathrow đến London 
Bài toán tiếp theo là thế này: máy bay chở bạn vừa hạ cánh xuống nước Anh và 

bạn thuê xe hơi. Bạn phải khẩn trương đến dự họp và cần đi từ sân bay Heathrow về 

London càng nhanh càng tốt (nhưng phải an toàn!). 

Có hai tuyến đường chính chạy từ Heathrow về London và nhiều mạch đường 

nhỏ giao cắt ngang. Để đi từ một điểm giao cắt đến điểm tiếp theo thì mất một thời 

gian nhất định nào đó. Bạn hãy tìm đường tối ưu để đi đến London, càng nhanh càng 

tốt! Bạn khởi đầu từ phía trái và có thể hoặc là đi thẳng tiếp hoặc chuyển sang tuyến 

đường chính còn lại. 
 

 
Như bạn thấy ở trên hình, đường ngắn nhất đi từ Heathrow đến London trong 

trường hợp này là xuất phát từ đường chính B, chuyển tuyến đường, đi thẳng tiếp trên 

đường A, lại chuyển đường, rồi hai lần chạy thẳng trên B. Nếu chọn tuyến đường này, sẽ 

mất 75 phút. Nếu ta chọn bất kì tuyến nào khác, sẽ đi mất nhiều thời gian hơn. 

Nhiệm vụ của ta là lập chương trình để nhận đầu vào biểu diễn cho một hệ thống 

đường rồi in ra đường đi ngắn nhất là thế nòa. Sau đây dữ liệu đầu vào trong trường hợp 

này: 
 

50 

10 
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30 

5 

90 

20 

40 

2 

25 

10 

8 

0 
 

Để tính nhẩm việc tách tập tin đầu vào, hãy đọc ba con số một rồi hình dung việc 

chia hệ thống đường thành các đoạn. Mỗi đoạn gồm có đường A, đường B và đường 

giao cắt ngang. Để nhóm các số vừa đủ thành các bộ ba thì ta hãy thêm một “đoạn 

đường ngang” tưởng tượng ở cuối với thời gian chạy qua đường này bằng 0. Đó là vì 

khi ta đã đến được London rồi thì chẳng cần biết là ta đến bằng đoạn cuối đường A 

hay B. 

Cũng như ta đã làm khi giải bài toán máy tính tay RPN, ta sẽ giải bài này theo 

ba bước: 

1. Tạm quên Haskell đi và hình dung cách giải bằng tay 

2. Nghĩ xem ta sẽ biểu diễn dữ liệu trong Haskell như thế nào 

3. Hình dung cách tính toán với dữ liệu này trong Haskell để có được lời giải 

Trong mục máy tính RPN, đầu tiên là ta đã hình dung rầng khi tính biểu thức 

bằng tay, ta đã nhẩm trong đầu hình ảnh về ngăn xếp và rồi duyệt theo biểu thức, từng 

phần tử một. Ta đã quyết định dùng danh sách các chuỗi để biểu diễn biểu thức cần 

tính. Sau cùng, ta dùng một phép gấp trái để duyệt theo danh sách các chuỗi trong 

khi vẫn duy trì ngăn xếp để thu được kết quả cuối cùng. 

 
Tính toán con đường nhanh nhất 

Được rồi, vậy bằng cách nào ta tính nhẩm ra được con đường ngắn nhất đi từ 

Heathrow đến London? Ồ, ta hãy hình dung một bức tranh tổng thể rồi thử đoán một 

con đường ngắn nhất và hi vọng rằng lần đoán này đúng. Cách làm này dùng được 

với những dữ liệu đầu vào quy mô nhỏ, nhưng sẽ thế nào nếu tuyến đường của ta có 

10.000 đoạn? Oái! Ta sẽ không thể nói chắc rằng cách ta chọn là tối ưu, mà chỉ kiểu 

như đảm bảo rằng cách đó là được. 

Như thế chưa phải là lời giải hay. Sau đây là hình minh họa đơn giản của tuyến 

đường đang xét: 
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Được rồi, bạn có thể hình dung được đường ngắn nhất đến chỗ giao cắt thứ nhất 

(dấu chấm màu xanh đầu tiên trên tuyến A, điểm A1) trên tuyến đường A là gì 

không? Thật quá đơn giản. Ta chỉ việc xem liệu đi thẳng theo A thì nhanh hơn hay 

đi thẳng theo B rồi rẽ vào đường ngang. Dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn nếu đi theo B rồi 

rẽ ngang vì như vậy chỉ tốn 40 còn đi thẳng theo A sẽ tốn 50 phút. Thế còn đến điểm 

giao B1? Cũng theo cách tương tự thôi. Ta thây rằng sẽ nhanh hơn nhiều nếu đi 

thẳng theo B (mất có 10 phút), vì việc đi theo A và rồi rẽ ngang sẽ mất cả thảy là 80 

phút! 

Bây giờ khi đã biết đường ngắn nhất đến A1 rồi (đi theo B rồi rẽ ngang; ta sẽ 

gọi cách này là B, C với tổng thời gian 40) và ta biết được con đường nhanh nhất 

đến B1 (đi thẳng theo B, như vậy chỉ là B, thời gian là 10). Liệu kiến thức này giúp 

gì cho ta nếu muốn biết đường nhanh nhất dễn đến hai điểm giao cắt kế tiếp trên hai 

tuyến đường? Ồ, tất nhiên là có chứ! 

Ta hãy xem đường nhanh nhất đến A2 là gì. Muốn đến được A2, ta sẽ phải hoặc 

là đi thẳng từ A1 đến A2, hoặc đi thẳng từ B1 rồi rẽ ngang (nhớ rằng ta chỉ có quyền 

đi thẳng hoặc rẽ ngang qua đường kia). Và vìa ta đã biết thời gian để đi 

đến A1 và B1, ta có thể dễ dàng hình dung ra đường tốt nhất đẻ đến A2 là gì. Mất 40 

phút để đến A1 rồi 5 phút để đi từ A1 đến A2, và như vậy đường đi là B, C, A với 

tổng thời gian là 45. Chỉ mất 10 phút để tới B1, nhưng sau đó sẽ mất thêm 110 phút 

nữa để tới B2 rồi rẽ ngang! Vì vậy, hiển nhiên là đường nhanh nhất để tới A2 là B, 

C, A. Tương tự, đường nhanh nhất để tới B2 là đi thẳng từ A1 rồi rẽ ngang. 

 

 

NOTE Có lẽ bạn đang tự hỏi: nhưng nếu đi tới A2 bằng cách trước hết là rẽ ngang tại B1 rồi 

mới đi thẳng thì sao? À, ta đã xét đến việc rẽ ngang từ B1 qua A1 khi tìm con đường 

ngắn nhất tới A1 rồi, vì vậy ta sẽ không phải tính đến nó nữa trong bước tiếp theo. 

 

Như vậy về bản chất, đối với đoạn đường thứ hai, ta chỉ lặp lại bước tính toán 

mà ta đã làm với đoạn thứ nhất, chỉ khác là tính đến những con đường nhanh nhất 

trước đó đi theo A và B là gì. Ta có thể nói rằng ta cũng tính đến những con đường 

nhanh nhất đi theo A và B trong bước thứ nhất, chỉ lưu ý rằng chúng đều là những 

“đoạn đường” tưởng tượng với thời gian đi bằng 0. 
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Sau đây là nội dung tóm tắt những nhận định nói trên. Để tìm được đường 

nhanh nhất từ Heathrow tới London, ta làm như sau: 

Trước hết ta xết đường nhanh nhất đi theo tuyến đường A đến điểm giao cắt 

tiếp theo là gì. Có hai cách lựa chọn: đó là tiếp tục đi thẳng hoặc khởi đầu từ tuyến 

đường kia, đi thẳng và rồi rẽ ngang. Ta ghi nhớ thời gian đi theo mỗi cách rồi sau 

đó làm tương tự với chỗ đường giao đối diện với nó. Cứ thực hiện tính toán như thế 

này đối với mỗi đoạn đường đến khi tới điểm cuối. Khi đó, đường nhanh hơn trong 

số hai con đường cần xét chính là con đường tối ưu! 

Như vậy cơ bản là ta giữ lại đường ngắn nhất đi theo A và đường ngắn nhất đi 

theo B rồi khi đến điểm cuối thì đường ngắn hơn trong hai tuyến đó chính là đường 

cần tìm.  

Bây giờ ta đã biết cách thủ công để tính ra đường ngắn nhất. Nếu có thời gian, 

sẵn giấy bút, bạn có thể tìm ra đường ngắn nhất qua một hệ thống đường có bao 

nhiêu đoạn cũng được. 

 

Thể hiện hệ thống đường trong Haskell 
Đây cũng là cách tạm được để biểu diễn hệ thống đường trong Haskell và ta dĩ 

nhiên là giải được bài toán theo cách này, nhưng có thể ta đã tìm được cách nào đó 

đơn giản hơn chăng? Nếu ta nghĩ lại về lời giải thủ công, thì ta sẽ luôn chỉ cần kiểm 

tra độ dài của ba đoạn đường cùng lúc: đoạn đường trên tuyến A road, đoạn đường 

đối diện với nó trên tuyến B và đoạn đường ngang C nối giữa hai tuyến. Khi tìm 

đường ngắn nhất tới A1 và B1, ta chỉ phải xét đến độ dài của ba đoạn đầu tiên, tức 

là 50, 10 và 30. Ta sẽ gọi đó là một khúc. [Để cho rõ ràng, từ nay ta gọi khúc đường 

gồm có ba đoạn đường kể trên.] Như vậy ở ví dụ này, hệ thống đường đang xét có 

thể dễ dàng biểu diễn được theo 4 khúc: 

• 50, 10, 30 

• 5, 90, 20 

• 40, 2, 25 

• 10, 8, 0 

Ta luôn nên giữ cho kiểu dữ liệu càng đơn giản càng tốt, mặc dù không nên 

đơn giản hơn! 
 

data Section = Section { getA :: Int, getB :: Int, getC :: Int } 

deriving (Show) 

 
type RoadSystem = [Section] 
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Như thế này là gần hoàn hảo rồi! Làm đến đâu thấy đơn giản đến đó, tôi có 

cảm tưởng rằng cách này sẽ áp dụng tốt để viết chương trình giải.  

Section là một kiểu dữ liệu đại số đơn giản, biểu diễn cho một khúc 

đường; nó chứa ba số nguyên biểu thị độ dài của ba đoạn đường. Ta cũng giới 

thiệu một kiểu tương đồng, để chỉ ra rằng RoadSystem là một danh sách các 

khúc. 

 

NOTE Ta cũng có thể dùng một bộ ba (Int, Int, Int) để biểu diễn một khúc đường. 

Bằng cách dùng bộ thay vì tự lập nên kiểu dữ liệu đại số riêng thì cũng được trong 

những trường hợp nhỏ lẻ, nhưng thường sẽ tốt hơn khi ta tạo một kiểu dữ liệu mới 

dành cho những dữ liệu kiểu thế này. Nó cung cấp cho hệ thống kiểu thêm những 

thông tin. Ta có thể dùng (Int, Int, Int) để cùng biểu diễn khúc đường và 

véc-tơ trong không gian ba chiều, và có thể thực hiện phép toán với chúng, nhưng 

việc được phép làm như vậy sẽ khiến cho mọi thứ xáo trộn. Còn nếu dùng các kiểu 

dữ liệu Section và Vector, thì ta không thể cộng nhầm véc-tơ với một khúc 

đường. 

Ở đây, hệ thống đường từ Heathrow tới London có thể được biểu diễn như 

sau: 
 

heathrowToLondon :: RoadSystem 

heathrowToLondon = [ Section 50 10 30 

, Section 5 90 20 

, Section 40 2 25 

, Section 10 8 0 

] 
 

Bây giờ, tất cả những gì ta cần làm là viết chương trình Haskell để giải theo ý 

tưởng đã thảo luận ở trên. 

 
Viết hàm đường tối ưu 

Lời khai báo kiểu cho hàm tính toán ra đường ngắn nhất đối với hệ thống đường 

cho trước bất kì sẽ nên là gì đây nhỉ? Hàm này cần nhận tham số là hệ thống đường 

rồi trả lại một con đường. Ta cũng sẽ biểu diễn một con đường dưới dạng danh 

sách.  

Hãy giới thiệu một kiểu Label vốn chỉ là dạng liệt kê, gồm A, B hoặc C. Ta 

cũng lập một kiểu tương đồng: Path. 
 

data Label = A | B | C deriving (Show) 

type Path = [(Label, Int)] 
 

Theo đó, hàm ta lập ở đây với tên gọi optimalPath cần có lời khai báo kiểu 

là: 
 

optimalPath :: RoadSystem -> Path 
 

 

Nếu được gọi với hệ thống đường heathrowToLondon, nó sẽ phải trả lại con 

đường sau: 
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[(B,10),(C,30),(A,5),(C,20),(B,2),(B,8)] 
 

 

Ta sắp sửa duyệt theo danh sách những khúc đường từ phía trái qua phải và giữ 

lại con đường tối ưu theo A và tối ưu theo B trong quá trình duyệt. Ta sẽ tích luỹ 

đường tốt nhất trong quá trình duyệt từ trái qua phải. Điều đó gợi cho ta khái niệm 

gì? Vâng, bạn trả lời đi? Phải rồi! một PHÉP GẤP TRÁI! 

Khi giải bài toán bằng tay, đã có một bước mà ta lặp đi lặp lại. Nó bao gồm việc 

kiểm tra những con đường tối ưu theo A và B cho đến giờ cùng với khúc hiện tại để 

tìm ra những con đường tối ưu mới theo A và B. Chẳng hạn, lúc đầu, các con đường 

tối ưu tới A và B lần lượt là [] và []. Ta đã kiểm tra khúc Section 50 10 

30 và kết luận rằng đường tối ưu tới A1 là [(B,10),(C,30)] còn đường tối ưu 

tới B1 là [(B,10)]. Nếu bạn coi thao tác ở bước này như là một hàm thì hàm này 

nhận một cặp đường đi và một khúc để tạo ra một cặp đường đi mới. Kiểu dữ liệu 

là: 
 

roadStep :: (Path, Path) -> Section -> (Path, Path) 
 

 

Hãy tiếp tục lập hàm này, vì nó hẳn sẽ rất hữu dụng: 
 

roadStep :: (Path, Path) -> Section -> (Path, Path) 

roadStep (pathA, pathB) (Section a b c) = 

let timeA = sum (map snd pathA) 

timeB = sum (map snd pathB) 

forwardTimeToA = timeA + a 

crossTimeToA = timeB + b + c 

forwardTimeToB = timeB + b 

crossTimeToB = timeA + a + c 

newPathToA = if forwardTimeToA <= crossTimeToA 

then (A, a):pathA 

else (C, c):(B, b):pathB 

newPathToB = if forwardTimeToB <= crossTimeToB 

then (B, b):pathB 

else (C, c):(A, a):pathA 

in (newPathToA, newPathToB) 
 

Điều gì đang diễn ra ở đây thế? Trước hết là đi tính thời gian (chi phí, “price”) 

theo đường A, dựa trên thời gian ngắn nhất cho đến giờ đi theo A, và tính toán tương 

tự đối với B. Ta viết sum $ map snd pathA, nghĩa là nếu pathA là, chẳng 

hạn, [(A,100),(C,20)], thì priceA sẽ là 120. forwardPriceToA là thời 

gian cần thiết nếu muốn đến điểm giao cắt tiếp theo trên A nếu ta đi thẳng đến đó từ 

điểm giao cắt trước cũng trên A. Nó sẽ bằng thời gian tối ưu đến điểm giao cắt trước 

trên A, cộng với chiều dài của phần đường trên A thuộc khúc hiện 

tại. crossPriceToA là thời gian sẽ phải mất nếu ta đến điểm giao cắt tiếp theo 

trên A bằng cách đi thẳng từ điểm trước trên B rồi rẽ ngang. Nó sẽ bằng thời gian 

tối ưu đến điểm trước trên B cộng với thời gian đi trên đoạn B của khúc hiện tại 

cộng với thời gian đi trên đoạn C của khúc hiện tại. Ta cũng xác 

định forwardPriceToB và crossPriceToB theo cách tương tự. 

Bây giờ khi ta đã biết rằng đường đi tối ưu tới A và tới B là gì rồi, thì ta chỉ cần 

lập những đường đi mới tới A và B dựa trên các con đường tối ưu trên. Nếu tới A 

nhanh hơn bằng cách đi thẳng thì ta đặt newPathToA bằng (A,a):pathA. Về 
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cơ bản, ta đã đặt Label có tên A và chiều dài khúc, a và trước con đường tối ưu 

theo A cho đến giờ. Về cơ bản, ta đã nói rằng đường tốt nhất đến điểm giao cắt tiếp 

theo trên A là con đường đến điểm giao cắt trước đó trên A và rồi một đoạn đi thẳng 

dọc theo A. Hãy nhớ rằng, A chỉ là một nhãn, còn a có kiểu là Int. Tại sao ta lại 

đặt trước thay vì thực hiện pathA ++ [(A,a)]? À, thêm một phần tử vào đầu 

danh sách (còn gọi là thao tác “cons”) sẽ nhanh hơn nhiều so với thêm vào từ phía 

cuối. Điều này nghĩa là con đường này sẽ là sai một khi ta gấp qua danh sách bằng 

hàm này, nhưng sau này ta sẽ dễ dàng lật ngược lại danh sách. Nếu ta có thể đi đến 

điểm giao cắt trên đường A một cách nhanh hơn bằng việc đi thẳng theo B trước rồi 

mới rẽ ngang, thì newPathToA sẽ bằng đường tối ưu đến B trước đó rồi thẳng tiến 

và rẽ ngang qua A. Ta làm điều tương tự với newPathToB, chỉ khác là đảo lại mọi 

thứ. 

Sau cùng, ta trả lại một cặp gồm có newPathToA và newPathToB. 

Ta hãy chạy hàm này cho khúc đầu tiên của heathrowToLondon. Vì nó là 

khúc đầu tiên nên tham số là các con đường tối ưu theo A và B sẽ là một cặp danh 

sách rỗng. 
 

ghci> roadStep ([], []) (head heathrowToLondon) 

([(C,30),(B,10)],[(B,10)]) 
 

Hãy nhớ rằng, các con đường được viết theo thứ tự đảo ngược, vì vậy cần đọc 

từ phải qua trái. Từ đây ta có thể đọc ra đường tối ưu đến điểm A tiếp theo là bắt 

đầu đi từ B rồi rẽ ngang qua A, và đường tốt nhất đi tới điểm B tiếp theo là chỉ cần 

đi thẳng từ điểm xuất phát trên B. 
 

NOTE Khi ta viết priceA = sum $ map snd pathA, ta đang đi tính thời gian đi 

những con đường ở mỗi bước. Ta sẽ không phải làm như vậy nếu đã 

viết roadStep là một hàm (Path, Path, Int, Int) -> Section -> 

(Path, Path, Int, Int) trong đó các số nguyên biểu diễn cho thời gian 

ngắn nhất đi trên A và B. 

Bây giờ khi đã có một hàm nhận một cặp đường đi và mọt khúc rồi trả lại một 

đường đi tối ưu mới, ta có thể dễ dàng thực hiện gấp trái đối với danh sách những 

khúc đường. roadStep được gọi với ([],[]) và khúc thứ nhất rồi trả lại một 

cặp đường tối ưu ứng với đoạn đó. Tiếp theo, hàm này được gọi với cặp đường đi 

mới tìm được và khúc kế tiếp, rồi cứ như vậy. Khi ta đã duyệt qua tất cả những khúc 

đường, ta sẽ giữ lại một cặp đường đi tối ưu và đường ngắn hơn sẽ là đáp án. Với 

nhận định này, ta có thể lập optimalPath như sau: 
 

optimalPath :: RoadSystem -> Path 

optimalPath roadSystem = 

let (bestAPath, bestBPath) = foldl roadStep ([], []) roadSystem 

in if sum (map snd bestAPath) <= sum (map snd bestBPath) 

then reverse bestAPath 

else reverse bestBPath 
 



216 Chapter 10  

Ta gấp trái qua roadSystem (hãy nhớ rằng đó là một danh sách các khúc) với 

biến tích luỹ đầu tiên là một cặp đường đi rỗng. Kết quả của phép gấp đó là một cặp 

đường đi, vì vậy ta khớp mẫu với cặp đường đi này để lấy được từng con đường riêng 

lẻ. Sau đó, ta kiểm tra xem đường nào đi nhanh hơn rồi trả lại kết quả là đường đi đó, 

nhưng cần lật ngược trước khi trả lại, bởi những đường đi tối ưu cho đến giờ đều 

được viết ngược để dễ thao tác bằng phép toán đặt trước (“cons”) thay vì đặt sau 

(“append”). 

Thử phát xem nào! 
 

ghci> optimalPath heathrowToLondon 

[(B,10),(C,30),(A,5),(C,20),(B,2),(B,8),(C,0)] 
 

Đây là kết quả mà ta cần thu được! Thật tuyệt! Nó khác một chút so với kết 

quả trông đợi vì có thêm một bước (C,0) ở cuối, có nghĩa là ta rẽ ngang đường 

một lần khi đã đến London rồi, nhưng bởi vì việc này chẳng mất thêm thời gian gì, 

nên kết quả vẫn đúng. 

 
Lấy hệ thống đường từ đầu vào 

Đây là kết quả mà ta cần thu được! Thật tuyệt! Nó khác một chút so với kết quả 

trông đợi vì có thêm một bước (C,0) ở cuối, có nghĩa là ta rẽ ngang đường một lần 

khi đã đến London rồi, nhưng bởi vì việc này chẳng mất thêm thời gian gì, nên kết 

quả vẫn đúng. 

Ta có hàm tìm ra đường tối ưu rồi, bây giờ ta chỉ việc đọc, từ thiết bị đầu vào 

chuẩn, một hình thức biểu diễn văn bản của một hệ thống đường, rồi chuyển nó thành 

kiểu RoadSystem, lấy nó chạy cho hàm optimalPath ta vừa lập rồi in ra đường 

đi nhanh nhất. 

Trước hết, ta hãy tạo một hàm nhận vào một danh sách rồi chia nó thành các 

nhóm có cùng kích thước. Ta sẽ đặt tên cho hàm này là groupsOf: 
 

groupsOf :: Int -> [a] -> [[a]] 

groupsOf 0 _ = undefined 

groupsOf _ [] = [] 

groupsOf n xs = take n xs : groupsOf n (drop n xs) 
 

Đối với tham số là [1..10], groupsOf 3 cần phải trả lại: 
 

[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10]] 
 

 

Như bạn có thể thấy, đó là một hàm đệ quy tiêu chuẩn. Thực hiện groupsOf 

3 [1..10] bằng như sau: 
 

[1,2,3] : groupsOf 3 [4,5,6,7,8,9,10] 
 

 

Khi quá trình đệ quy được thực hiện xong, chúng ta nhận được danh sách 

của mình theo nhóm ba người. Và đây là hàm chính của chúng ta, hàm này 

đọc từ đầu vào chuẩn, tạo ra RoadSystem và in ra đường đi ngắn nhất: 
 

import Data.List 
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main = do 

contents <- getContents 

let threes = groupsOf 3 (map read $ lines contents) 

roadSystem = map (\[a,b,c] -> Section a b c) threes 

path = optimalPath roadSystem 

pathString = concat $ map (show . fst) path 

pathTime = sum $ map snd path 

putStrLn $ "The best path to take is: " ++ pathString putStrLn 

$ "Time taken: " ++ show pathTime 

Đầu tiên là ta lấy toàn bộ số liệu từ đầu vào chuẩn. Sau đó, ta gọi lines với 

số liệu đó để chuyển đổi những thứ 

như "50\n10\n30\n... thành ["50","10","30".. rồi sau đó ánh 

xạ read lên danh sách này để chuyển đổi thành một danh sách số. Ta 

gọi groupsOf 3 đối với danh sách số để biến nó thành một danh sách gồm các 

danh sách 3 phần tử. Ta ánh xạ hàm lambda (\[a,b,c] -> Section a b 

c) lên danh sách chứa các danh sách đó. Như bạn thấy đấy, hàm lambda này chỉ 

nhận một danh sách 3 phần tử rồi biến nó thành một khúc đường. Vì vậy bây 

giờ roadSystem là hệ thống đường ta có trong tay và nó thậm chí còn có đúng 

kiểu dữ liệu là RoadSystem (hoặc [Section]). Ta gọi optimalPath với hệ 

thống đường này và rồi thu được đường tối ưu cùng với tổng thời gian đi đường, 

dưới hình thức biểu diễn thích hợp; sau đó in kết quả này ra. 

Ta lưu đoạn văn bản chữ sau: 
 

50 

10 

30 

5 

90 

20 

40 

2 

25 

10 

8 

0 

vào một tập tin có tên paths.txt rồi đưa nó vào chương trình vừa viết: 
 

$ runhaskell heathrow.hs < paths.txt 

The best path to take is: BCACBBC Time 

taken: 75 

Chạy thật mê ly! Bạn có thể dùng kiến thức thu được từ 

module Data.Random để phát sinh một hệ thống đường dài hơn, và rồi đưa vào 

chương trình vừa viết. Nếu gặp lỗi tràn ngăn xếp bộ nhớ, hãy thử dùng foldl' thay 

vì foldl, vì foldl' là dạng hàm chặt chẽ. 
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11 
FUNCTOR  ỨNG DỤNG 

 

 
Sự kết hợp của tính thuần túy, hàm cấp cao, những 

kiểu dữ liệu đại số được tham số hóa, và lớp trong 

Haskell đã cho phép ta thực hiện phép đa hình trên 

cấp độ cao hơn nhiều so với ở các ngôn ngữ khác. Ta 

không phải hình dung kiểu thuộc về một hệ thống 

phân cấp kiểu đồ sộ. Thay vào đó, ta nghĩ xem những 

kiểu đóng vai trò là gì rồi kết nối chúng lại bằng 

những lớp phù hợp. Một kiểu Int có thể đóng vai trò 

của nhiều thứ khác nhau. Nó có thể đóng vai trò của 

thứ so sánh ngang bằng, của thứ xếp được theo trật 

tự, của thứ liệt kê được, v.v. 

Lớp có tính mở, nghĩa là ta có thể định nghĩa những kiểu dữ liệu riêng, 

nghĩa là ta có thể định nghĩa những kiểu dữ liệu riêng, hình dung về vai trò 

của nó và kết nối kiểu dư liệu này tới những lớp có nhiệm vụ quy định các 

hành vi của kiểu. Vì lý do trên và vì do Haskell có hệ thống kiểu rất tốt trong 

đó ta có thể biết được nhiều thông tin vè một hàm chỉ qua việc biết lời khai 

báo kiểu của hàm đó, mà ta có thể định nghĩa các lớp để quy định những hành 

vi rất tổng quát và trừu tượng.  

Ta đã gặp những lớp quy định các phép toán để xét xem hai thứ có bằng 

nhau không, hoặc so sánh hai thứ dựa trên một thứ tự nào đó. Những hành vi 

này rất trừu tượng và “đẹp”, nhưng bạn đừng nghĩ rằng chúng quá đặc biệt, vì 
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chúng ta bắt gặp những hành vi này trong suốt phần lớn thời gian lập trình. 

Gần đây ta gặp functor; về cơ bản đó là những thứ có thể được ánh xạ lên. Đó 

là một ví dụ của một thuộc tính trừu tượng hữu dụng và khá đẹp mà lớp có thể 

mô tả. Ở chương này, ta sẽ xem xét kĩ hơn về functor, cùng với những dạng 

mạnh hơn và hữu dụng hơn của functor có tên là functor áp dụng. 

 
Functors Redux 

Như bạn đã được học ở chương 7, Functor là những thứ mà có thể được ánh 

xạ lên, nhưng danh sách, các Maybe, cây, và những thứ như vậy. Trong Haskell, 

chúng được mô tả bởi lớp Functor, vốn chỉ có duy nhất một phương thức tên 

là fmap, vốn có kiểu fmap :: (a -> b) -> f a -> f b. Lời khai báo 

kiểu này phát biểu rằng: hãy cho tôi một hàm nhận một a và trả lại một b, cùng một 

hộp với một (hoặc nhiều) a bên trong nó rồi tôi sẽ trả lại bạn một hộp với một (hoặc 

nhiều) b trong đó. Đại loại là nó áp dụng hàm vào các phần tử bên trong cái hộp 

này. 

Một lời khuyên. Nhiều khi sự tương tự với cái hộp được dùng đến để giúp ta có 

thêm trực giác về cách hoạt động của functor, và sau này, ta sẽ có thể dùng cách nói 

tương tự như thế đối với các functor áp dụng và monad. Để giúp ta hiểu được functor 

ban đầu thì cũng ổn, nhưng bạn đừng hiểu quá máy móc, vì với một số functor thì 

cái “hộp” phải được giãn dài ra mới đảm bảo đúng nghĩa được. Một thuật ngữ chính 

xác hơn cho functor có thể sẽ là ngữ cảnh tính toán. Ngữ cảnh này có thể là việc 

tính toán có thể nhận một giá trị hoặc nó có thể thất bại (Maybe và Either a) 

hoặc có thể có thêm những giá trị nữa (danh sách), đại loại như vậy. 

Nếu ta muốn tạo lập một constructor kiểu là thực thể của Functor thì 

constructor kiểu này phải có kiểu * -> *, nghĩa là nó phải nhận đúng một kiểu cụ 

thể làm tham số kiểu. Chảng hạn, Maybe có thể làm thành một thực thể nó nhận 

mootj tham số kiểu để tạo ra một kiểu cụ thể, như Maybe Int hay Maybe 

String. Nếu một constructor kiểu nhận hai tham số, như Either thì ta phải áp 

dụng từng phần constructor kiểu đến khi nó chỉ còn nhận một tham số kiểu. Vì vậy, 

ta không thể viết instance Functor Either where, nhưng lại có thể 

viết instance Functor (Either a) where và rồi nếu ta hình dung 

rằng fmap chỉ là dành cho Either a, thì nó sẽ phải có một lời khai báo kiểu là: 
 

fmap :: (b -> c) -> Either a b -> Either a c 
 

 

Bạn thấy đấy, phần Either a là cố định, vì Either a chỉ nhận một tham 

số kiểu. 

 
I/O hành động như Functors 

Đến giờ ta đã học được cách mà rất nhiều kiểu (à, thực ra là constructor kiểu) là 

thực thể của Functor, như [], Maybe, Either a và một kiểu Tree mà ta đã tự 

tạo ra. Ta đã thấy cách ánh xạ các hàm lên chúng tốt như thế nào. Trong mục này, ta 

sẽ xem hai thực thể functor khác, tên là IO và (->) r. 

Nếu một giá trị nào đó có kiểu là IO String chẳng hạn, thì điều này có nghĩa 

nó là một hành động I/O mà khi được thực hiện, thì sẽ nhảy ra môi trường ngoài và 

lấy cho ta một chuỗi nào đó, mà nó sẽ trả lại làm kết quả. Ta có thể dùng <- trong cú 

pháp do để gắn kết quả đó vào một tên gọi. Chúng tôi có nhắc đến rằng các thao tác 
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I/O giống như những chiếc hộp có chân để chạy ra lấy cho ta một giá trị nào đó từ 

môi trường bên ngoài. Ta có thể điều tra xem chúng đã lấy được gì, nhưng sau khi 

điều tra, ta lại phải gói giá trị vào trong IO. Bằng cách hình dung về chiếc hộp nhỏ 

có chân, ta có thể thấy cách mà IO đóng vai trò như một functor. 

Ta hãy xem IO là thực thể của Functor như thế nào. Khi fmap một hàm lên 

một thao tác I/O, là lúc ta muốn lấy lại một thao tác I/O để thực hiện điều tương tự, 

nhưng với hàm hiện có được áp dụng cho giá trị thu được. 
 

instance Functor IO where 

fmap f action = do 

result <- action 

return (f result) 
 

Kết quả của việc ánh xạ một thứ nào đó lên một thao tác I/O sẽ là một thao tác 

I/O, vì vậy ta dùng ngay cú pháp do để dính hai thao tác lại với nhau thành một thao 

tác mới. Trong phần lập trình cho fmap, ta đã tạo mới thao tác I/O mới để đầu tiên 

là thực hiện thao tác I/O gốc và rồi gọi kết quả result của nó. Tiếp theo, ta 

viết return (f result). Bạn biết rồi đấy, return là một hàm để tạo ra một 

thao tác I/O không làm gì cả mà chỉ trưng ra một kết quả là gì đó. Thao tác mà 

khối do tạo ra thì sẽ luôn có giá trị kết quả là thao tác cuối của nó. Điều này lý giải 

tại sao ta dùng “return” để tạo ra một thao tác I/O chẳng để làm gì cả, nó chỉ trình 

bày f result là kết quả của thao tác I/O mới. 

Ta có thể nghịch với fmap để nâng cao trực giác của mình. Thực ra nó khá đơn 

giản. Hãy xét đoạn mã lệnh sau: 
 

main = do line <- getLine 

let line' = reverse line 

putStrLn $ "You said " ++ line' ++ " backwards!" 

putStrLn $ "Yes, you said " ++ line' ++ " backwards!" 
 

Người dùng được nhắc để nhập vào một dòng chữ và máy sẽ trả lại nó cho người 

dùng dòng chữ đảo ngược lại. Sau đây là cách viết lại hàm này có dùng fmap: 
 

main = do line <- fmap reverse getLine 

putStrLn $ "You said " ++ line ++ " backwards!" 

putStrLn $ "Yes, you really said " ++ line ++ " backwards!" 
 

Cũng như khi ta fmap reverse đối với Just "blah" để thu được Just 

"halb", ta có thể fmap reverse đối với getLine. getLine là một thao tác 

I/O có kiểu IO String và ánh xạ reverse lên nó đã cho ta một thao tác I/O mà 

sẽ đi ra môi trường bên ngoài để lấy một dòng chữ rồi áp dụng reverse vào cho 

kết quả của nó. Cũng như ta có thể áp dụng một hàm cho thứ bên trong hộp Maybe, 

ta cũng có thể áp dụng một hàm cho thứ bên trong một hộp IO, chỉ khác là nó phải 

đi ra môi trường ngoài để lấy. Sau đó khi ta gắn nó vào với một tên gọi, bằng cách 

dùng <-, thì tên gọi sẽ phản ánh kết quả mà đã được áp dụng reverse lên. 

Thao tác I/O fmap (++"!") getLine biểu hiện như là getLine, chỉ 

khác là kết quả của nó luôn có dấu "!" gắn ở đuôi! 

Nếu ta xem xét kiểu của fmap sẽ là gì nếu nó bị giới hạn vào IO, thì đây: fmap 

:: (a -> b) -> IO a -> IO b. fmap nhận một hàm và một thao tác I/O 
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rồi trả lại một thao tác I/O gần giống như cái cũ, chỉ khác ở chỗ hàm được áp dụng 

đối với kết quả chứa trong nó. 

Nếu bạn đã từng ở vào tình trạng cần gắn kết quả của một thao tác I/O vào một 

tên gọi, chỉ để áp dụng một hàm cho nó và gọi thứ mới tạo ra bằng một tên khác, thì 

bạn có thể dùng fmap, vì nó trông đẹp hơn. Nếu bạn muốn áp dụng nhiều phép biến 

đổi với dữ liệu nào đó trong một functor thì bạn có thể khai báo hàm riêng của mình 

ở cấp chương trình cao nhất, tạo một hàm lambda, hoặc lý tưởng nhất là, dùng hàm 

hợp: 
 

import Data.Char 

import Data.List 

 
main = do line <- fmap (intersperse '-' . reverse . map toUpper) getLine 

putStrLn line 
 

Đây là những gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chạy code với đầu vào hello 

there: 
 

$ ./fmapping_io 

hello there 

E-R-E-H-T- -O-L-L-E-H 
 

Có thể bạn đã biết, intersperse '-' . reverse . map toUpper là 

một hàm nhận một chuỗi, ánh xạ toUpper lên nó, sau đó áp dụng reverse đối 

với kết quả này rồi áp dụng intersperse '-' lên kết quả mới tìm được. Như 

thế cũng giống như viết: 
 

(\xs -> intersperse '-' (reverse (map toUpper xs))) 
 

 

Hàm như Functors 
Một trường hợp khác của Functor mà ta vẫn thường làm việc cùng suốt mà 

có thể vẫn chưa biết, đó là Functor có dạng (->) r. Có thể lúc này bạn đã hơi 

bối rối: cái (->) r này là quái gì? Kiểu hàm r -> a có thể được viết lại thành (-

>) r a, rất giống với việc ta có thể viết 2 + 3 thành (+) 2 3. Khi coi nó như 

là (->) r a, ta có thể thấy (->) theo khía cạnh hơi khác, vì ta thấy rằng nó chỉ 

là một constructor kiểu nhận vào hai tham số kiểu, cũng như Either.  

Nhưng cần nhớ, ta nói rằng một constructor kiểu muốn là thực thể 

của Functor thì buộc phải nhận đúng một tham số kiểu. Điều này lý giải tại sao 

ta không thể làm cho (->) trở thành một thực thể của Functor, nhưng nếu ta áp 

dụng nó từng phần cho (->) r, thì sẽ không sao. Nếu cú pháp cho phép 

constructor kiểu có áp dụng từng phần được với các đoạn (như ta có thể áp dụng 

từng phần + bằng cách viết (2+), tức là giống như (+) 2), thì bạn có thể viết (-

>) r như là (r ->).  

Vậy còn các functor của hàm? À, ta hãy xem cách tạo lập chúng, ở 

trong Control.Monad.Instances: 
 

instance Functor ((->) r) where 
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fmap f g = (\x -> f (g x)) 

Trước hết, hãy nghĩ về kiểu của fmap. Đó là kiểu: 
 

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

 Bây giờ điều mà ta sẽ làm là hình dung việc thay thế toàn bộ các f, là vai trò 

đảm nhiệm bởi các thực thể functor đang xét, bằng các (->) r. Ta sẽ làm như vậy 

để thấy được rằng fmap sẽ biểu hiện như thế nào trong trường hợp cụ thể này. Ta 

nhận được: 
 

fmap :: (a -> b) -> ((->) r a) -> ((->) r b) 
 

 

 Bây giờ việc ta có thể làm là viết các kiểu (->) r a và (-> r b) dưới hình 

thức trung tố r -> a và r -> b, như ta vẫn thường làm đối với hàm. Thứ mà ta 

nhận được là: 
 

fmap :: (a -> b) -> (r -> a) -> (r -> b) 
 

 

Hừm được rồi. Ánh xạ một hàm này lên một hàm khác sẽ phải tạo ra một hàm, 

cũng như ánh xạ một hàm lên một Maybe phải tạo ra một Maybe, còn ánh xạ một 

hàm lên một danh sách ắt sẽ phải tạo ra danh sách. Thế còn kiểu fmap :: (a -

> b) -> (r -> a) -> (r -> b) của thực thể này báo cho ta điều gì? À, 

ta thấy rằng nó nhận một hàm từ a đến b và một hàm từ r đến a rồi trả lại một hàm 

từ r đến b. Việc này có gợi cho bạn điều gì không? Đúng rồi! Hàm hợp! Ta dẫn kết 

quả đầu ra của r -> a đến đầu vào của a -> b để nhận một hàm r -> b, tức 

là chính xác một hàm hợp. Nếu bạn nhìn vào cách mà thực thể này được định nghĩa 

ở trên, thì bạn sẽ thấy được nó chỉ là một hàm hợp. Một cách khác để viết thực thể 

này sẽ là: 
 

instance Functor ((->) r) where 

fmap = (.) 
 

Điều này cho thấy hiển nhiên là việc dùngfmap lên các hàm chỉ là cách 

dùng hàm hợp. Bạn hãy gõ vào :m + Control.Monad.Instances, vì đó 

là nơi định nghĩa các thực thể, rồi thử ngợi chơi với cách ánh xạ lên các hàm: 
 

ghci> :t fmap (*3) (+100) 

fmap (*3) (+100) :: (Num a) => a -> a ghci> 

fmap (*3) (+100) 1 

303 

ghci> (*3) `fmap` (+100) $ 1 

303 

ghci> (*3) . (+100) $ 1 

303 

ghci> fmap (show . (*3)) (+100) 1 

"303" 
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Ta có thể gọi fmap theo hình thức một hàm trung tố để cho giống hẳn với .   . 

Ở dòng lệnh thứ hai, ta đã ánh xạ (*3) lên (+100), và kết quả là một hàm để nhận 

dữ liệu đầu vào, gọi (+100) lên dữ liệu đó rồi gọi (*3) lên kết quả mới tìm được. 

Ta gọi hàm nói trên bằng 1 [số 1]. 

Vậy ở đây sự tương đồng với “chiếc hộp” thể hiện ở chỗ nào? Ồ, nếu bạn kéo 

giãn nó ra, thì sự tương đồng trên vẫn còn đúng chứ. Khi ta dùng fmap 

(+3) lên Just 3, có thể dễ dàng tưởng tượng Maybe như là một cái hộp chứa 

thứ gì đó mà ta sẽ áp dụng hàm (+3). Nhưng thế còn khi ta viết fmap (*3) 

(+100)? À, bạn có thể hình dung hàm (+100) như cái hộp có chứa kết quả cuối 

cùng của nó. Giống như cách mà ta hình dung một thao tác I/O như một cái hộp 

chạy ra môi trường bên ngoài để thu lượm kết quả nào đó. Bằng cách dùng fmap 

(*3) lên (+100) ta sẽ tạo ra một hàm khác hoạt động như là (+100), nhưng 

khác ở chỗ trước khi đưa ra kết quả, thì sẽ áp dụng (*3) đối vơí kết quả. Bây giờ 

hãy xem cách mà fmap đóng vai trò như toán tử . với các hàm. 

Việc fmap đóng vai trò là hàm hợp khi dùng với các hàm ngay bây giờ thì chưa 

có gì quá ghê gớm cả, nhưng ít nhất thì 

cũng là điều hay. Nó cũng khiến ta phải 

suy nghĩ và cho ta thấy những thứ đóng 

vai trò của phép tính toán hơn là những 

cái hộp (IO và (->) r) có thể là các 

functor. Hàm sẽ được ánh xạ lên một kết 

quả tính toán trong cùng một phép tính 

toán nhưng kết quả của tính toán đó được 

sửa đổi bằng hàm này. 

Trước khi ta tiếp tục tìm hiểu những 

quy tắc mà fmap phải tuân theo, ta hãy 

một lần nữa hình dung về kiểu 

của fmap. Kiểu của nó là: 
 

fmap :: (Functor f) => (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

Khi lần đầu ta biết về hàm curry, ta đã nói rằng tất cả mọi hàm trong Haskell 

thực ra đều chỉ nhận một tham số. Một hàm a -> b -> c thực ra chỉ nhận một 

tham số có kiểu a rồi trả lại một hàm b -> c, hàm mới này nhận một tham số và 

trả lại một c. Đó là cách mà nếu ta gọi một hàm với không đủ tham số (nghĩa là áp 

dụng [hàm] từng phần), thì ta sẽ thu được một hàm nhận vào số còn lại những tham 

số còn thiếu (nếu ta vẫn nghĩ về hàm số nhận vào nhiều tham số). Vì vậy a -> b 

-> c có thể được viết là a -> (b -> c), để làm cho đặc tính curry được rõ ràng 

hơn. 

Theo tinh thần tương tự, nếu viết fmap :: (a -> b) -> (f a -> f 

b), ta có thể hình dung fmap không phải là một hàm nhận một hàm khác và một 

functor rồi trả về một functor mới, mà là một hàm nhận vào một hàm rồi trả lại một 

hàm mới gần giống như cũ, chỉ khác là nó nhận tham số là một functor rồi trả lại kết 

quả là một functor. fmap nhận một hàm a -> b rồi trả lại một hàm f a -> f 

b. Việc này được gọi là nâng hàm lên. Ta hãy nghịch chơi ý tưởng này bằng cách 

dùng lệnh :t của GHCI: 
 

ghci> :t fmap (*2) 

fmap (*2) :: (Num a, Functor f) => f a -> f a 
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ghci> :t fmap (replicate 3) 

fmap (replicate 3) :: (Functor f) => f a -> f [a] 
 

Biểu thức fmap (*2) là một hàm nhận vào một functor f trên các số rồi trả 

về một functor cũng trên các số. Functor này có thể là một danh sách, một Maybe , 

một Either String, hoặc bất kì thứ gì. Biểu thức fmap (replicate 3) sẽ 

nhận một functor với bất kì kiểu nào và trả lại một functor trên một danh sách các 

phần tử có cùng kiểu đó. 

Khi nói đến một functor trên các con số, bạn có thể hình dung như là một 

functor có chứa các con số trong đó. Thuật ngữ đầu thì hay hơn một chút và cũng 

chính xác về mặt kĩ thuật hơn, nhưng cách nói thứ hai thì dễ hiểu hơn. 

Điều này thậm chí còn dễ thấy hơn nếu ta áp dụng từng phần, chẳng hạn fmap 

(++"!") rồi gắn nó vào một tên gọi trong GHCI. 

Bạn có thể hình dung fmap như là một hàm nhận một hàm khác và một functor 

rồi ánh xạ hàm khác đó lên functor, hoặc cũng có thể hình dung nó như một hàm nhận 

một hàm khác rồi nâng hàm đó lên để nó hoạt động được với các functor. Cả hai quan 

điểm này đều đúng và tương đương nhau trong Haskell. 

Kiểu fmap (replicate 3) :: (Functor f) => f a -> f 

[a] có nghĩa là hàm này sẽ hoạt động với bất kì functor nào. Điều cụ thể mà nó làm 

phụ thuộc vào functor mà ta dùng nó với. Nếu ta dùng fmap (replicate 3) với 

một danh sách, thì dạng fmap thực hiện với danh sách sẽ được chọn lấy, vốn đơn 

giản chỉ là map. Nếu ta dùng với Maybe a, thì nó sẽ áp dụng replicate 3 đối 

với giá trị chứa trong Just, hoặc nếu là Nothing, thì nó sẽ chỉ là Nothing. 
 

ghci> fmap (replicate 3) [1,2,3,4] 

[[1,1,1],[2,2,2],[3,3,3],[4,4,4]] 

ghci> fmap (replicate 3) (Just 4) 

Just [4,4,4] 

ghci> fmap (replicate 3) (Right "blah") 

Right ["blah","blah","blah"] 

ghci> fmap (replicate 3) Nothing 

Nothing 

ghci> fmap (replicate 3) (Left "foo") 

Left "foo" 
 

 

Luật Functor  

Tiếp theo, ta sẽ xét đến các định luật functor. Một thứ muốn là functor thì nó phải 

tuân theo một số định luật nhất định. Tất cả functor đều được trông đợi phải bộc 

lộ những hành vi và thuộc tính nhất định có ở functor. Chúng phải biểu hiện, một 

cách tin cậy, dưới dạng những thứ có thể ánh xạ lên được. Việc gọi fmap lên một 

functor sẽ chỉ ánh xạ một làm lên functor, không hơn không kém. Hành vi này 

được định nghĩa trong các định luật đối với functor. Có hai định luật mà tất cả mọi 

thực thể Functor đều phải tuân theo. Các định luật này không phải do Haskell 

kiểm soát, vì vậy bạn phải tự tay kiểm tra lấy. 

 
Định luật thứ nhất đối với functor phát biểu rằng nếu ta ánh xạ hàm id lên 

một functor, thì functor mà ta thu được phải giống với functor ban đầu. Nếu ta viết 



Applicative Functors 225  

theo cách toán học, thì fmap id = id. Như vậy căn bản nhất, điều này có nghĩa 

là nếu ta viết fmap id lên một functor, thì nó sẽ phải giống như là chỉ gọi id lên 

functor đó. Hãy nhớ rằng, id là hàm đồng nhất (identity); hàm này đơn giản là trả 

về y nguyên tham số được đưa vào. Nó cũng có thể được viết thành \x -> x. Nếu 

ta xem functor như là thứ có thể được ánh xạ lên, thì định luật fmap id = id có 

vẻ quá tầm thường, hoặc dễ thấy. 

Ta hãy xem rằng liệu định luật này có đúng với một số giá trị các functor hay 

không. 
 

ghci> fmap id (Just 3) 

Just 3 

ghci> id (Just 3) 

Just 3 

ghci> fmap id [1..5] 

[1,2,3,4,5] 

ghci> id [1..5] 

[1,2,3,4,5] 

ghci> fmap id [] 

[] 

ghci> fmap id Nothing 

Nothing 
 

Nếu nhìn vào cách thực hiện của fmap đối với chẳng hạn, Maybe, thì ta 

có thể hình dung ra vì sao định luật thứ nhất thỏa mãn: 
 

instance Functor Maybe where 

fmap f (Just x) = Just (f x) 

fmap f Nothing = Nothing 
 

Ta hình dung được là id đóng vai trò của tham số f trong cách thực hiện nói 

trên. Ta thấy rằng nếu fmap id lên Just x, kết quả sẽ là Just (id x), và 

vì id chỉ việc trả lại tham số của nó, nên ta có thể suy ra Just (id x) bằng Just 

x. Như vậy bây giờ ta biết rằng nếu ánh xạ id lên một giá trị Maybe với một 

constructor giá trị Just, thì ta sẽ nhận lại cùng giá trị đó. 

Thấy được rằng việc ánh xạ id lên một giá trị Nothing trả lại cùng giá trị 

này là điều nhỏ nhặt. Như vậy từ hai phương trình trong phần thực hiện của fmap, 

ta đã thấy rằng định luật fmap id = id được thỏa mãn. 

 

 
Định luật thứ hai phát biểu rằng việc hợp hai hàm rồi ánh xạ hàm kết quả lên 

một functor phải giống như với việc đầu tiên là ánh xạ một hàm lên functor rồi ánh 
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xạ hàm thứ hai. Viết theo cách 

hình thức, điều đó nghĩa là fmap 
(f . g) = fmap f . fmap 

g. Hoặc viết theo cách khác, với 

một functor F bất kì, điều sau đây 

phải thỏa mãn: fmap (f . g) 

F = fmap f (fmap g F). 

Nếu cho thấy được rằng một 

kiểu nào đó khác tuân theo cả hai 

định luật functor, thì ta có thể dựa 

vào việc kiểu này có cùng những 

biểu hiện cơ bản như những 

functor khác, khi thực hiện ánh xạ.  

Ta có thể biết rằng khi 

dùng fmap lên nó, sẽ không có gì 

ngoài ánh xạ được diễn ra phía sau 

và nó sẽ đóng vai trò như một thứ 

có thể được ánh xạ lên, nghĩa là 

một functor. Bạn hình dung ra 

cách mà định luật thứ hai thỏa 

mãn với một kiểu dữ liệu nào đó 

bằng cách xem xét đoạn mã lệnh thực hiện của fmap đối với kiểu này rồi dùng 

phương pháp mà ta đã dùng để kiểm tra xem liệu Maybe có tuân theo định luật thứ 

nhất không. 

Nếu bạn muốn, ta có thể kiểm tra xem bằng cách nào mà định luật functor thứ 

hai thỏa mãn với Maybe. Nếu thực hiện fmap (f . g) lên Nothing, ta sẽ nhận 

được Nothing, vì thực hiện một fmap với bất kì hàm nào lên Nothing sẽ trả 

lại Nothing. Nếu viết fmap f (fmap g Nothing), ta sẽ thu được Nothing, 

với cùng lý do. Được rồi, việc thấy được làm thế nào mà định luật thứ hai thỏa mãn 

được Maybe nếu nó là một giá trị Nothing thật dễ dàng, gần như là điều tầm 

thường. 

Nhưng nếu nó là một giá trị Just something thì sao? À, nếu ta viết fmap 

(f . g) (Just x), thì căn cứ vào phần mã lệnh thực hiện, ta sẽ thấy rằng biểu 

thức trên sẽ được viết thành Just ((f . g) x), tức là, Just (f (g x)). 

Nếu ta viết fmap f (fmap g (Just x)), thì căn cứ vào phần mã lệnh thực 

hiện, ta sẽ thấy rằng fmap g (Just x) là Just (g x). Ergo, fmap f 

(fmap g (Just x)) bằng fmap f (Just (g x)) và từ đoạn mã lệnh thực 

hiện, ta thấy biểu thức này bằng Just (f (g x)). 

Nếu bạn còn bối rối với phần chứng minh nói trên, đừng lo lắng. Hãy chắc 

rằng bạn hiểu được cách hoạt động của hàm hợp. Nhiều khi bạn có thể dùng trực 

giác để thấy được những định luật này thỏa mãn vì các kiểu dữ liệu đóng vai trò như 

những hộp chứa hoặc các hàm. Bạn cũng có thể chỉ thử dùng chúng với một loạt giá 

trị thuộc một kiểu dữ liệu để đánh giá được ở mức độ nhất định, là kiểu dữ liệu đó 

đúng là tuân theo các định luật hay không. 

 
Phá luật 

Ta hãy xem xét một ví dụ ấn tượng về một constructor kiểu là thực thể của 

lớp Functor nhưng lại không thực sự là một functor, vì nó không thỏa mãn các 
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định luật. Giả dụ rằng ta có một kiểu: 
 

data CMaybe a = CNothing | CJust Int a deriving (Show) 
 

 

Ở đây, C đóng vai trò biến đếm. Nó là một kiểu dữ liệu rất giống với Maybe 

a, chỉ khác là phần Just có chứa hai trường thay vì một. Trường thứ nhất trong 

constructor giá trị CJust sẽ luôn có kiểu là Int, và nó sẽ như là một biến đếm còn 

trường thứ hai có kiểu a, vốn bắt nguồn từ tham số kiểu và kiểu của nó dĩ nhên sẽ 

phụ thuộc vào kiểu cụ thể mà ta chọn cho CMaybe a. Ta hãy nghịch chơi với kiểu 

dữ liệu mới lập để hiểu thêm về nó. 
 

ghci> CNothing 

CNothing 

ghci> CJust 0 "haha" 

CJust 0 "haha" 

ghci> :t CNothing 

CNothing :: CMaybe a 

ghci> :t CJust 0 "haha" 

CJust 0 "haha" :: CMaybe [Char] 

ghci> CJust 100 [1,2,3] 

CJust 100 [1,2,3] 

Nếu ta dùng constructor CNothing, thì sẽ không có trường nào, còn nếu dùng 

constructor CJust, thì trường thứ nhất là một số nguyên và trường thứ hai có kiểu 

bất kì. Ta hãy làm cho constructor này trở thành một thực thể của Functor để mỗi 

khi dùng đến fmap, hàm sẽ được áp dụng cho trường thứ hai, trong khi trường thứ 

nhất được tăng thêm 1. 
 

instance Functor CMaybe where 

fmap f CNothing = CNothing 

fmap f (CJust counter x) = CJust (counter+1) (f x) 
 

Điều này cũng giống như cách tạo lập thực thể cho Maybe, nhưng có khác là 

khi ta thực hiện fmap lên một giá trị mà không biểu thị một hộp rỗng (tức là biểu 

thị một giá trị CJust), ta không chỉ áp dụng hàm đối với nội dung, mà còn tăng 

biến đếm thêm 1. Mọi thứ đến giờ vẫn ổn, và ta thậm chí còn có thể nghịch chơi 

với fmap thêm một chút nữa: 
 

ghci> fmap (++"ha") (CJust 0 "ho") 

CJust 1 "hoha" 

ghci> fmap (++"he") (fmap (++"ha") (CJust 0 "ho")) CJust 

2 "hohahe" 

ghci> fmap (++"blah") CNothing 

CNothing 
 

Điều này có tuân theo các định luật functor không? Để thấy được rằng một thứ 

gì đó không tuân theo định luật, thì ta chỉ cần tìm được một phản ví dụ: 
 

ghci> fmap id (CJust 0 "haha") 
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CJust 1 "haha" 

ghci> id (CJust 0 "haha") 

CJust 0 "haha" 
 

 

A! Ta biết rằng định luật thứ nhất về functor phát biểu rằng nếu ta ánh xạ id lên 

một functor, kết quả đáng lẽ phải giống như ta chỉ gọi id với cùng functor, nhưng 

như ta đã thấy từ ví dụ này, điều đó không còn đúng đối với functor CMaybe đang 

xét. Ngay cả khi nó thuộc về lớp Functor, nhưng nó không tuân theo các định luật 

functor, và vì vậy không phải là một functor. Nếu ai đó dùng kiểu CMaybe đang 

xét làm một functor, họ sẽ trông đợi rằng nó phải tuân theo các định luật về functor, 

cũng như một functor thực thụ. Nhưng CMaybe đã thất bại trong việc đóng vai một 

functor ngay cả khi nó đã giả bộ như vậy, vì vậy dùng nó như một functor có thể 

dẫn đến mã lệnh hỏng. Khi ta dùng một functor, thì chẳng khác gì nếu ta hợp lại các 

hàm trước rồi mới ánh xạ chúng lên functor, hoặc là ta lần lượt ánh xạ từng hàm lên 

functor. Nhưng với CMaybe thì khác đấy, vì nó có dõi theo số lần nó được ánh xạ 

lên. Không hay rồi! Nếu ta muốn CMaybe tuân theo các định luật functor, thì ta 

phải làm sao cho trường Int vẫn giữ nguyên khi ta dùng fmap. 

Thoạt nhìn, các định luật functor dường như dễ gây lầm lẫn và không cần thiết, 

nhưng rồi ta thấy được rằng nếu biết một kiểu dữ liệu tuân theo cả hai định luật thì 

ta có thể đặt giả thiết vững chắc về các hành vi của nó. Nếu một kiểu tuân theo các 

định luật functor, thì ta biết rằng việc gọi fmap lên một giá trị thuộc kiểu đó sẽ chỉ 

ánh xạ hàm lên giá trị này, không hơn không kém. Điều đó dẫn đến mã lệnh được 

viết ra sẽ trừu tượng và dễ mở rộng hơn, vì ta có thể dùng các định luật để suy diễn 

về các hành vi mà bất kì functor nào cũng phải có, và tạo ra các hàm hoạt động một 

cách đáng tin cậy trên bất kì functor nào. 

Tất cả những thực thể Functor trong thư viện chuẩn đều tuân theo các định 

luật này, nhưng bạn có thể tự tay kiểm tra nếu chưa tin hẳn. Và lần tới đây nếu có 

tạo ra một thực thể của Functor, thì hãy dành một phút để dảm bảo chắc rằng nó 

tuân theo các định luật functor. Một khi bạn đã có đủ kinh nghiệm với functor, thì 

bạn sẽ như có một trực giác thấy được những thuộc tính và hành vi có chung ở những 

functor đó, và sẽ không khó gì để dùng trực giác thấy được liệu một kiểu có tuân 

theo các định luật functor không 

 
Sử dụng Functors ứng dụng 

Ở mục này, ta sẽ xét đến những functor áp 

dụng, vốn là functor được tăng cường; trong 

Haskell chúng được biểu diễn bằng 

lớp Applicative, thuộc 

module Control.Applicative. 

Bạn biết đấy, trong Haskell các hàm được 

curry theo mặc định; điều đó nghĩa là một hàm 

dường như nhận nhiều tham số thì thực ra sẽ 

chỉ nhận một tham số rồi trả lại một hàm nhận 

tham số tiếp theo, và cứ như vậy. Nếu một hàm 

có kiểu a -> b -> c, ta thường nói rằng nó 

nhận hai tham số rồi trả lại một giá trị c, nhưng 

thực ra nó nhận một giá trị a rồi trả lại một hàm b -> c. Điều này lý giải tại sao 

ta có thể gọi một hàm là f x y hoặc là (f x) y. Cơ chế này cho phép ta áp dụng 
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hàm theo từng phần bằng cách chỉ gọi chúng với không đủ tham số, để tạo ra các 

hàm mà sau đó ta có thể truyền vào các hàm khác. 

Cho đến giờ, khi ta ánh xạ các hàm lên các hàm, ta thường ánh xạ hàm chỉ nhận 

một tham số. Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi ta ánh xạ một hàm như *, vốn nhận vào 

hai tham số, lên một functor? Hãy xét một vài ví dụ cụ thể. Nếu ta có Just 3 và 

viết fmap (*) (Just 3), thì ta sẽ nhận được gì? Từ cách lập trình cho thực thể 

của Maybe cho Functor, ta biết rằng nếu nó là một giá trị Just something, 

thì hàm sẽ được áp dụng cho cái something bên trong Just. Vì vậy, việc 

viết fmap (*) (Just 3) sẽ cho kết quả là Just ((*) 3), vốn cũng có thể 

được viết thành Just (* 3) nếu ta dùng đến các đoạn. Thật thú vị! Ta nhận được 

một hàm gói trong Just! 
 

ghci> :t fmap (++) (Just "hey") 

fmap (++) (Just "hey") :: Maybe ([Char] -> [Char]) ghci> 

:t fmap compare (Just 'a') 

fmap compare (Just 'a') :: Maybe (Char -> Ordering) ghci> 

:t fmap compare "A LIST OF CHARS" 

fmap compare "A LIST OF CHARS" :: [Char -> Ordering] 

ghci> :t fmap (\x y z -> x + y / z) [3,4,5,6] 

fmap (\x y z -> x + y / z) [3,4,5,6] :: (Fractional a) => [a -> a -> a] 
 

Nếu ta ánh xạ compare, vốn có kiểu (Ord a) => a -> a -> 

Ordering, lên một danh sách các kí tự thì sẽ nhận được một danh sách các 

hàm có kiểu Char -> Ordering, vì hàm compare được áp dụng từng phần 

với các kí tự trong danh sách. Nó không phải là một danh sách của hàm (Ord 

a) => a -> Ordering, vì cái a thứ nhất được áp dụng là một Char và vì 

vậy cái a thứ hai phải được quyết định là mang kiểu Char. 

Ta đã thấy bằng cách nào mà ánh xạ các hàm “nhiều tham số” lên các 

functor sẽ thu được các functor chứa trong đó các hàm. Vậy bây giờ ta có thể 

làm gì với các hàm này? Ồ, một mặt, ta có thể ánh xạ các hàm nhận những hàm 

này làm tham số lên chúng, vì bất kì thứ gì bên trong một functor sẽ được trao 

cho hàm mà ta ánh xạ lên nó như là tham số: 
 

ghci> let a = fmap (*) [1,2,3,4] 

ghci> :t a 

a :: [Integer -> Integer] 

ghci> fmap (\f -> f 9) a 

[9,18,27,36] 
 

Nhưng sẽ thế nào nếu ta có một giá trị functor là Just (3 *) và một giá trị 

functor Just 5, đồng thời muốn lấy hàm ra khỏi Just (3 *) để ánh xạ nó 

lên Just 5? Với các functor thông thường, ta không thể làm được, vì tất cả những 

gì chúng cho phép chỉ là ánh xạ các hàm thường lên các functor có sẵn. Ngay cả 

khi ta đã ánh xạ \f -> f 9 lên một functor có chứa các hàm trong nó, thì ta mới 

chỉ ánh xạ một hàm thông thường lên nó. Nhưng ta không thể ánh xạ một hàm nằm 

trong một functor lên một functor khác với những thứ mà fmap cung cấp. Ta có 

thể khớp mẫu với constructor Just để lấy hàm khỏi nó rồi ánh xạ hàm này 

lên Just 5, nhưng ta đang tìm kiếm một cách tổng quát và trừu tượng hơn để làm 

việc này; cách này phải hoạt động được giữa các functor. 
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Nói xin chào với Applicative 

Hãy làm quen với lớp Applicative. Nằm trong module 

Control.Applicative, nó định nghĩa hai phương thức, pure và <*>. Lớp 

này chẳng có mã lệnh chương trình thực hiện mặc định cho phương thức nào ở trên, 

vì vậy ta phải định nghĩa cả hai, nếu muốn tạo được functor áp dụng. Lớp này được 

định nghĩa như sau: 
 

class (Functor f) => Applicative f where 

pure :: a -> f a 

(<*>) :: f (a -> b) -> f a -> f b 
 

Lời định nghĩa đơn giản gồm 3 dòng trên đã cho ta biết nhiều điều! Hãy bắt đầu 

bằng dòng thứ nhất. Nó khởi đầu lời định nghĩa lớp Applicative và cũng giới 

thiệu một ràng buộc lớp. Nó phát biểu rằng nếu ta muốn làm cho một constructor 

kiểu thuộc về lớp Applicative, thì trước hết nó phải nằm trong Functor. Điều 

này lý giải tại sao nếu ta biết rằng một constructor kiểu thuộc về 

lớp Applicative, thì nó cũng thuộc về Functor, vì vậy ta có thể 

dùng fmap lên nó. 

Phương thức thứ nhất được định nghĩa có tên là pure. Lời khai báo kiểu của 

nó là pure :: a -> f a. f đóng vai trò của thực thể functor áp dụng của ta ở 

đây. Vì Haskell có một hệ thống kiểu rất tốt và vì tất cả những gì mà một hàm có 

thể làm là nhận một vài tham số nào đó rồi trả về một giá trị nào đó, nên ta có thể 

nói được nhiều điều từ lời khai báo hàm, và điều này không phải ngoại lệ. pure cần 

phải chấp nhận giá trị có kiểu bất kì rồi trả lại một functor áp dụng chứa giá trị đó 

bên trong. Khi nói bên trong, là một lần nữa ta dùng đến cách so sánh với cái hộp, 

ngay cả khi cách này không phải luôn đúng dưới cái nhìn khắt khe nhất. Nhưng lời 

khai báo kiểu a -> f a rất có tính biểu tả. Ta nhận một giá trị rồi đựng nó trong 

một functor áp dụng có một giá trị làm kết quả bên trong nó. 

Một cách hay hơn khi nghĩ về pure sẽ là nói rằng nó nhận một giá trị rồi đưa 

vào một ngữ cảnh mặc định (hoặc thuần túy) nào đó—một ngữ cảnh tối thiểu mà 

vẫn cho ra giá trị đó. 

Hàm <*> thật là thú vị. Nó có dấu ấn kiểu là: 
 

f (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

Điều này có gợi nhớ cho bạn thấy gì không? Dĩ nhiên rồi, fmap :: (a -> 

b) -> f a -> f b. Đó là một kiểu fmap được tăng cường. Nếu 

như fmap nhận một hàm và một functor và áp dụng hàm bên trong functor, 

thì <*> lại nhận một functor có chứa một hàm cùng một functor khác rồi kết xuất 

hàm đó ra khỏi functor đầu tiên, sau đó ánh xạ hàm lên functor thứ hai. 

 
Maybe the Applicative Functor 

Hãy nhìn vào đoạn mã tạo lập thực thể Applicative của Maybe: 
 

instance Applicative Maybe where 

pure = Just 

Nothing <*> _ = Nothing 
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(Just f) <*> something = fmap f something 
 

Một lần nữa, từ định nghĩa lớp ta thấy được rằng f đóng vai trò của functor áp 

dụng cần phải nhận tham số là một kiểu cụ thể, vì vậy ta viết instance 

Applicative Maybe where thay vì instance Applicative (Maybe 

a) where. 

Trước hết, pure. Trước đây ta đã nói rằng kiểu dữ liệu này được thiết kế để 

nhận vào thứ gì đó rồi đựng nó trong một functor áp dụng. Ta viết pure = Just, 

vì các constructors giá trị như Just là các hàm thông thường. Ta cũng đã có thể 

viết là pure x = Just x. 

Tiếp theo, ta có định nghĩa cho <*>. Ta không thể kết xuất một hàm 

từ Nothing, vì nó không chứa hàm nào. Vì vậy ta nói rằng nếu ta cố thử kết xuất 

một hàm từ Nothing, kết quả sẽ là Nothing. Nếu bạn nhìn vào lời định nghĩa 

lớp cho Applicative, bạn sẽ thấy rằng có một ràng buộc lớp Functor, có nghĩa 

là ta có thể giả sử rằng cả hai tham số của <*> đều là functor. Nếu tham số thứ nhất 

không phải là Nothing, mà là một Just với một hàm nào đó bên trong, thì ta nói 

rằng khi đó ta muốn ánh xạ hàm này lên tham số thứ hai. Việc này cũng đảm nhiệm 

luôn cả trường hợp mà tham số thứ hai là Nothing, vì việc fmap với bất kì hàm 

nào lên Nothing sẽ trả lại Nothing. 

Như vậy đối với Maybe, <*> kết xuất hàm từ giá trị bên trái nếu nó 

là Just rồi ánh xạ hàm này lên giá trị bên phải. Nếu bất kì tham số nào 

là Nothing, thì kết quả sẽ là Nothing. 

Hay thật. Ta hãy nhanh chóng thử xem sao: 
 

ghci> Just (+3) <*> Just 9 

Just 12 

ghci> pure (+3) <*> Just 10 

Just 13 

ghci> pure (+3) <*> Just 9 

Just 12 

ghci> Just (++"hahah") <*> Nothing 

Nothing 

ghci> Nothing <*> Just "woot" 

Nothing 
 

Ta thấy rằng việc viết pure (+3) và Just (+3) giống nhau như thế nào 

trong trường hợp này. Hãy dùng pure nếu bạn đang làm việc với các giá 

trị Maybe trong một ngữ cảnh áp dụng (nghĩa là dùng chúng với <*>), còn nếu 

không thì gắn bó với Just. Bốn dòng nhập vào đầu tiên cho thấy hàm được kết 

xuất rồi ánh xạ như thế nào; nhưng trong trường hợp này ta có thực hiện mục đích 

bằng việc chỉ cần ánh xạ các hàm chưa được bao bọc lên các functor. Dòng cuối 

cùng rất thú vị: ta cố gắng kết xuất một hàm từ Nothing rồi ánh xạ nó lên một thứ 

nào đó, và dĩ nhiên việc làm này sẽ cho kết quả là Nothing. 

Với các functor thông thường, bạn có thể chỉ cần ánh xạ hàm lên một functor 

và rồi bạn không thể lấy được giá trị ra bằng bất kì cách thông thường nào, ngay cả 

khi két quả là một hàm áp dụng từng phần. functor áp dụng thì khác, nó cho phép 

bạn thao tác trên nhiều functor chỉ bằng một hàm duy nhất. Hãy thử chạy mã lệnh 

sau để kiểm tra: 
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ghci> pure (+) <*> Just 3 <*> Just 5 

Just 8 

ghci> pure (+) <*> Just 3 <*> Nothing Nothing 

ghci> pure (+) <*> Nothing <*> Just 5 Nothing 

Điều gì đang xảy ra ở đây? Hãy xem xét theo từng bước. <*> có tính kết hợp 

trái, nghĩa là: 
 

pure (+) <*> Just 3 <*> Just 5 
 

 

cũng như: 
 

(pure (+) <*> Just 3) <*> Just 5  
 

 

 

 Đầu tiên, hàm + được đặt trong một functor, trong trường hợp này là một giá 

trị Maybe có chứa hàm. Vì vậy đầu tiên, ta có pure (+), vốn là Just (+). Tiếp 

theo, Just (+) <*> Just 3 xảy ra. Kết quả của điều này là Just (3+). Đó 

là vì áp dụng hàm từng phần. Việc chỉ áp dụng 3 cho hàm + sẽ dẫn đến một hàm 

nhận vào một tham số và cộng 3 vào cho nó. Sau cùng, Just (3+) <*> Just 

5 được thực hiện, và cho kết quả là Just 8. 

Tuyệt đấy chứ nhỉ?! Các functor áp dụng và phong cách áp dụng từng phần 

trong cách viết pure f <*> x <*> y <*> ... cho phép ta lấy một hàm vốn 

trông đợi những tham số mà không nhất thiết phải được bọc trong các functor rồi 

dùng hàm đó để thao tác trên mnhieefu giá trị thuộc ngữ cảnh functor. Hàm này có 

thể nhận bao nhiêu tham số tùy ý, vì nó luôn được áp dụng từng phần theo từng bước 

một giữa các lần xuất hiện của <*>. 

Điều này còn trở nên tiện lợi và rõ ràng hơn nữa nếu ta xét thấy pure f <*> 

x bằng với fmap f x. Đây là một trong các định luật áp dụng. Sau này ta sẽ xem 

xét kĩ hơn, nhưng tạm thời bây giờ ta có thể nhận thấy bằng trực giác. Hãy nghĩ 

xem, đẳng thức nói trên có lý chứ. Như ta đã nói từ trước, pure đặt một giá trị vào 

rong một ngữ cảnh mặc định. Nếu ta chỉ đặt một hàm vào trong một ngữ cảnh mặc 

định rồi kết xuất và áp dụng nó cho một giá tị bên trong một functor áp dụng khác, 

thì ta đã làm việc giống như là ánh xạ hàm đó lên functor áp dụng nêu trên. Thay vì 

viết pure f <*> x <*> y <*> ..., ta có thể viết fmap f x <*> y <*> 

.... Đó là lý do tại sao Control.Applicative xuất khẩu một hàm có 

tên <$>, vốn chỉ là toán tử trung tố fmap. Sau đây là cách định nghĩa nó: 
 

(<$>) :: (Functor f) => (a -> b) -> f a -> f b 

f <$> x = fmap f x 

 

NOTE Các biến kiểu thì không phụ thuộc vào tên tham số hoặc các tên giá trị khác. 

Cái f trong lời khai báo hàm trên đây là một biến kiểu với ràng buộc về lớp, phát 

biểu rằng bất kì constructor kiểu nào thay thế f phải nằm trong lớp Functor. 

Còn f trong phần thân hàm kí hiệu cho một hàm mà ta ánh xạ lên x. Việc ta 

dùng f để biểu diễn cho cả hai cái trên không có nghĩa là chúng biểu thị cho cùng 

một thứ. 

 

Bằng cách dùng <$>, phong cách áp dụng đã phát huy tác dụng, vì bây giờ 

nếu ta muốn áp dụng một hàm f đối với ba functor áp dụng, thì ta có thể viết f <$> 
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x <*> y <*> z. Nếu các tham số không phải là functor áp dụng mà là giá trị 

bình thường, thì ta đã viết là f x y z. 

Hãy xem xét kĩ hơn cách hoạt động của mã lệnh này. Ta có một giá trị Just 

"johntra" và một giá trị Just "volta" và muốn kết nối chúng thành 

một String bên trong một functor Maybe. Ta làm như sau: 
 

ghci> (++) <$> Just "johntra" <*> Just "volta" 

Just "johntravolta" 
 

Trước khi thấy được tại sao ta có được kết quả này, hãy so sánh dòng lệnh trên 

với: 
 

ghci> (++) "johntra" "volta" 

"johntravolta" 

Tuyệt! Để dùng một hàm thông thường đối với các functor áp dụng, ta chỉ cần 

điểm thêm <$> và <*> lên hàm đó và rồi nó sẽ hoạt động với các functor áp dụng 

rồi trả lại một functor áp dụng. Tuyệt đấy nhỉ? 

Dù sao, khi ta viết (++) <$> Just "johntra" <*> Just "volta", 

thì trước hết (++), vốn có kiểu (++) :: [a] -> [a] -> [a] sẽ được ánh 

xạ lên Just "johntra", kết quả cho ra một giá trị cũng giống như Just 

("johntra"++) và có kiểu là Maybe ([Char] -> [Char]). Lưu ý bằng 

cách nào mà tham số thứ nhất của (++) đã bị “tiêu thụ” và các a đã biến thành 

các Char. Và bây giờ Just ("johntra"++) <*> Just "volta" xảy ra, 

nó lấy hàm ra khỏi Just rồi ánh xạ nó lên Just "volta", cho kết quả là Just 

"johntravolta". Nếu bất kì một trong hai giá trị này là Nothing, thì kết quả 

sẽ là Nothing. 

Cho đến giờ, ta mới chỉ dùng Maybe trong các ví dụ và bạn có thể nghĩ rằng 

các functor áp dụng đều hướng về Maybe. Nhưng còn hàng tá những thực thể khác 

cũng trong lớp Applicative, vì vậy ta hãy làm quen với chúng! 

 
Danh sách 

Danh sách (thực ra là constructor kiểu danh sách, []) là functor áp dụng. Ngạc 

nhiên làm sao! Và sau đây là [] trong vai trò thực thể của Applicative: 
 

instance Applicative [] where 

pure x = [x] 

fs <*> xs = [f x | f <- fs, x <- xs] 
 

Trước đây, ta đã nói rằng pure nhận một giá trị và đặt nó vào trong một ngữ 

cảnh mặc định. Nói cách khác, một ngữ cảnh tối thiểu mà vẫn trả lại được giá trị như 

vậy. Ngữ cảnh tối thiểu, trong trường hợp với danh sách, thì là danh sách rỗng, [], 

nhưng danh sách rỗng biểu thị một sự thiếu vắng giá trị, vì vậy nó không thể tự nắm 

giữ một giá trị mà ta đã dùng pure lên đó. Điều này lý giải tại sao pure nhận một 

giá trị rồi đặt nó vào trong danh sách một phần tử. Tương tự, ngữ cảnh tối thiểu cho 

functor áp dụng Maybe sẽ là Nothing, nhưng nó biểu thị sự khuyết thiếu của giá 

trị chứ không phải có giá trị, nên pure được tạo lập dưới dạng Just trong phần tạo 

lập thực thể cho Maybe. 
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ghci> pure "Hey" :: [String] 

["Hey"] 

ghci> pure "Hey" :: Maybe String 

Just "Hey" 
 

Thế còn về <*>? Nếu ta nhìn vào kiểu mà <*> sẽ nhận nếu nó chỉ hạn chế 

trong phạm vi danh sách, thì ta có (<*>) :: [a -> b] -> [a] -> [b]. 

Nó được thiết lập bởi dạng gộp danh sách. <*> bằng cách nào đó đã kết xuất hàm 

khỏi tham số bên trái của nó rồi ánh xạ lên tham số bên phải. Nhưng vấn đề ở đây 

là danh sách bên trái có thể không chứa hàm nào, một hàm, hoặc nhiều hàm. Danh 

sách bên phải cũng có thể chứa ít nhiều hàm khác nhau. Điều này lý giải tại sao ta 

dùng một dạng gộp danh sách để rút các thứ từ cả hai danh sách. Ta áp dụng từng 

hàm có trong danh sách bên trái cho từng giá trị ở danh sách bên phải. Danh sách 

thu được sẽ có đủ mọi tổ hợp giữa việc áp dụng hàm trong danh sách bên trái với 

giá trị trong danh sách bên phải. 
 

ghci> [(*0),(+100),(^2)] <*> [1,2,3] 

[0,0,0,101,102,103,1,4,9] 
 

Danh sách bên trái có ba hàm và danh sách bên phải có ba giá trị, vì vậy 
danh sách kết quả sẽ có 9 phần tử. Mỗi hàm trong danh sách bên trái sẽ được áp 
dụng cho một phần tử ở bên phải. Nếu ta có một danh sách các hàm nhận vào 
hai tham số, thì ta có thể áp dụng các hàm đó cho các phần tử giữa hai danh 
sách. 

 

ghci> [(+),(*)] <*> [1,2] <*> [3,4] 

[4,5,5,6,3,4,6,8] 
 

Vì <*> có tính kết hợp trái, nên [(+),(*)] <*> [1,2] sẽ xảy ra trước, 

kết quả là có một danh sách [(1+),(2+),(1*),(2*)], vì mỗi hàm bên trái 

được áp dụng cho một giá trị bên phải. Sau đó, [(1+),(2+),(1*),(2*)] <*> 

[3,4] xảy ra, và tạo nên kết quả cuối cùng. 

Viết mã lệnh theo phong cách áp dụng đối với danh sách thật là thú vị! Hãy 

xem này: 
 

ghci> (++) <$> ["ha","heh","hmm"] <*> ["?","!","."] 

["ha?","ha!","ha.","heh?","heh!","heh.","hmm?","hmm!","hmm."] 
 

Một lần nữa, bạn thấy cách mà ta đã dùng một hàm thông thường nhận vào hai 

chuỗi đứng giữa hai functor áp dụng cho chuỗi chỉ bằng cách chèn thêm các toán tử 

áp dụng phù hợp. 

Bạn có thể coi danh sách như những đại lượng (hay đại lượng tính toán) không 

tất định. Một giá trị như 100 hơặc "what" có thể được coi là một đại lượng tất 

định nếu như nó chỉ có một kết quả, còn một danh sách như [1,2,3] có thể được 

coi là một đại lượng không thể tự quyết định được kết quả mong muốn, vì vậy nó 

biểu diễn cho ta thấy mọi kết quả có thể. Vì vậy, chẳng hạn khi bạn viết (+) <$> 

[1,2,3] <*> [4,5,6], thì bạn có thể coi nó như là cộng hai đại lượng không 

tất định bằng +, chỉ là để tạo ra một đại lượng không tất định khác mà thậm chí còn 

ít khả năng quyết định kết quả hơn nữa. 

https://quangchien.wordpress.com/2012/04/18/ch2-learn-haskell/#im-a-list-comprehension


Applicative Functors 235  

Việc dùng phong cách áp dụng đối với danh sách thường là cách làm thay thế 

tốt cho dạng gộp danh sách. Ở Chương 2, khi muốn biết tất cả những tích số giữa 

các phần tử của [2,5,10] và [8,10,11], ta đã viết: 
 

ghci> [ x*y | x <- [2,5,10], y <- [8,10,11]] 

[16,20,22,40,50,55,80,100,110] 
 

Đơn giản là ta đã rút các phần tử từ hai danh sách này rồi áp dụng một hàm 

giữa hai phần tử trong tổ hợp đó. Việc này cũng có thể được làm theo phong cách 

áp dụng: 
 

ghci> (*) <$> [2,5,10] <*> [8,10,11] 

[16,20,22,40,50,55,80,100,110] 

Như thế này đối với tôi có vẻ rõ ràng hơn, vì sẽ dễ thấy hơn nếu ta chỉ gọi * giữa 

hai đại lượng không tất định. Nếu ta muốn tất cả những tích số lớn hơn 50 giữa hai 
phần tử của hai danh sách, thì ta chỉ cần viết: 

 

ghci> filter (>50) $ (*) <$> [2,5,10] <*> [8,10,11] 

[55,80,100,110] 
 

Thật dễ thấy rằng pure f <*> xs bằng fmap f xs đối với trường hợp 
các danh sách. pure f chỉ đơn giản là [f] còn [f] <*> xs sẽ áp dụng từng 
hàm ở danh sách bến trái cho từng giá trị thuộc danh sách bên phải; nhưng vì chỉ có 
một hàm trong danh sách bên trái, nên lệnh này sẽ giống như phép ánh xạ. 

 
IO cũng là một Applicative Functor 

Một thực thể khác của lớp Applicative mà ta đã gặp là IO. Sau đây là cách 

tạo lập thực thể này: 
 

instance Applicative IO where 

pure = return 

a <*> b = do f 

<- a 

x <- b 

return (f x) 

 
Vì pure dành trọn cho việc đặt một giá trị trong một ngữ cảnh tối thiểu mà còn 

giữ được kết quả là giá trị đó; nên việc pure chỉ là return là hoàn toàn hợp lý, 

vì return thực hiện chính điều đó; nó tạo ra một thao tác I/O không làm việc gì 

cả, mà chỉ cho kết quả là một giá trị nào đó, nhưng nó không làm bất kì thao tác I/O 

nào như in ra màn hình hoặc đọc vào từ tập tin. 

Nếu <*> là để dành riêng cho IO thì nó sẽ có kiểu là (<*>) :: IO (a -

> b) -> IO a -> IO b. Nó sẽ nhận một thao tác I/O nhằm cho ra kết quả là 

một hàm và một thao tác I/O khác và tạo ra một thao tác I/O mới sao cho khi được 

thực hiện, thì trước hết là thực hiện thao tác I/O đầu tiên để thu được hàm rồi thực 

hiện thao tác thứ hai để lấy giá trị, sau đó trả lại kết quả là giá trị tìm được khi áp 

dụng hàm cho giá trị. Ở đây ta dùng cú pháp do để tạo lập. Hãy nhớ rằng, cú 

pháp do nhận vào nhiều thao tác I/O rồi dính chúng lại với nhau làm một, hệt như 

ta đã làm ở đây. 
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Với Maybe và [], ta có thể hình dung <*> đơn giản như là kết xuất một hàm 

từ tham số bên trái rồi áp dụng hàm này vào tham số bên phải. Với IO, việc kết xuất 

vẫn còn đó, nhưng bây giờ ta cũng có khái niệm về xâu chuỗi, vì ta đang lấy hai thao 

tác I/O và đang xâu chuỗi, hay dính chúng, làm một. Ta phải kết xuất hàm từ thao 

tác I/O thứ nhất, nhưng để kết xuất được kết quả từ một thao tác I/O, thì nó phải 

được thực hiện. 

Xét đoạn mã lệnh sau: 
 

myAction :: IO String 

myAction = do 

a <- getLine 

b <- getLine 

return $ a ++ b 
 

Đây là thao tác I/O mà sẽ nhắc người dùng nhập vào hai dòng chữ và cho ra 

kết quả là hai dòng được nối lại làm một. Ta thực hiện bằng cách kết dính hai thao 

tác I/O là getLine và một lệnh return, vì ta muốn thao tác I/O mới được kết 

dính có chứa kết quả của a ++ b. Một cách viết khác sẽ là theo phong cách áp 

dụng: 
 

myAction :: IO String 

myAction = (++) <$> getLine <*> getLine 
 

Điều mà ta vừa làm là tạo một thao tác I/O để áp dụng một hàm với các kết quả 

của hai thao tác I/O khác, và đây cũng là thứ như vậy. Hãy nhớ rằng, getLine là 

một thao tác I/O với kiểu getLine :: IO String. Khi ta dùng <*> giữa hai 

functor áp dụng hiện có, thì kết quả cũng là một functor áp dụng, vì thế tất cả những 

việc làm trên đều có nghĩa. 

Liên hệ với ví dụ cái hộp, ta có thể hình dung getLine như một cái hộp mà 

sẽ chạy ra môi trường bên ngoài để thu lượm một chuỗi kí tự. Việc viết (++) <$> 

getLine <*> getLine sẽ tạo nên một cái họp mới lớn hơn để phân công hai 

cái hộp đó ra ngoài thu lượm hai dòng chữ từ cửa sổ lệnh, rồi sau đó trình bày kết 

quả là hai dòng chữ được nối làm một. 

Kiểu của biểu thức (++) <$> getLine <*> getLine là IO String, 

có nghĩa rằng biểu thức này là một thao tác I/O bình thường như bất kì thao tác I/O 

nào khác, mà cũng chứa trong nó một giá trị kết quả, như những thao tác I/O khác. 

Điều này lý giải tại sao ta có thể viết những lệnh như: 
 

main = do 

a <- (++) <$> getLine <*> getLine 

putStrLn $ "The two lines concatenated turn out to be: " ++ a 

 

Functions như Applicatives 

Một thực thể khác của Applicative là (->) r, các hàm. Dù hiếm khi được 

dùng theo phong cách áp dụng ngoài mục đích viết mã lệnh càng ngắn càng tốt, 

nhưng chúng vẫn thú vị như các thực thể áp dụng khác; vì vậy ta hãy cùng xem 

cách tạo lập thực thể hàm này. 
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instance Applicative ((->) r) where 

pure x = (\_ -> x) 

f <*> g = \x -> f x (g x) 

Khi ta gói một giá trị vào bên trong một functor áp dụng bằng pure, thì kết 

quả mà functor áp dụng cho ra sẽ luôn luôn là giá trị đó. Một ngữ cảnh mặc định 

nhỏ nhất mà vẫn cho ra kết quả là giá trị đó. Điều này lý giải tại sao mà trong phần 

tạo lập thực thể hàm, pure nhận một giá trị rồi tạo ra một hàm phớt lờ đi các tham 

số được cấp và luôn trả lại giá trị đó. Nếu ta nhìn vào kiểu của pure, dành riêng 

cho thực thể (->) r, thì nó là pure :: a -> (r -> a). 
 

ghci> (pure 3) "blah" 

3 
 

Vì tính chất curry mà việc áp dụng hàm luôn có tính kết hợp trái, vì vậy ta có 

thể bỏ qua cặp ngoặc tròn. 
 

ghci> pure 3 "blah" 

3 
 

Cách tạo lập hàm cho <*> trông hơi bí hiểm, vì vậy tốt nhất là ta chỉ nhìn vào 
cách dùng các hàm với vai trò functor áp dụng theo phong cách áp dụng: 

 

ghci> :t (+) <$> (+3) <*> (*100) 

(+) <$> (+3) <*> (*100) :: (Num a) => a -> a 

ghci> (+) <$> (+3) <*> (*100) $ 5 508 
 

Việc gọi <*> với hai functor áp dụng sẽ cho kết quả là một functor áp dụng, vì 

vậy nếu ta dùng nó với hai hàm thì ta sẽ thu lại được một hàm. Như vậy điều gì đang 

diễn ra ở đây? Khi viết (+) <$> (+3) <*> (*100), ta đang lập nên một hàm 

sẽ dùng + đối với các kết quả của (+3) và (*100) rồi trả lại kết quả đó. Lấy một 

ví dụ cụ thể, khi viết (+) <$> (+3) <*> (*100) $ 5, thì ban đầu số 5 được 

áp dụng vào (+3) và (*100), cho ra 8 và 500. Sau đó, + được gọi với 8 và 500, 

cho ra kết quả 508. 
 

ghci> (\x y z -> [x,y,z]) <$> (+3) <*> (*2) <*> (/2) $ 5 

[8.0,10.0,2.5] 
 

 Ở đây cũng vậy. Ta tạo ra một hàm để gọi 

hàm \x y z -> [x,y,z] cùng với các kết 

quả cuối cùng từ (+3), (*2) và (/2). 

Số 5 được đưa vào từng hàm trong số ba hàm 

này và rồi \x y z -> [x, y, z] được 

gọi với các kết quả đó. 
 

NOTE Chẳng quan trọng lắm nếu bạn không hiểu được cách hoạt động của thực thể (-

>) r trong Applicative, vì vậy đừng nên thất vọng nếu bây giờ bạn chưa 

hiểu được. Hãy thử nghịch chơi bằng phong cách áp dụng và với các hàm để hình 

thành một trực giác dành cho hàm với vai trò functor áp dụng. 
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Zip Lists 

Hóa ra là còn có những cách khác để biến danh sách trở thành functor áp dụng. 

Một cách mà ta đã đề cập đến, theo đó việc gọi <*> với một danh sách các hàm và 

một danh sách các giá trị sẽ trả lại kết quả là một danh sách có tất cả những tổ hợp 

có thể của việc áp dụng hàm ở danh sách bên trái lên các giá trị ở danh sách bên 

phải. Nếu ta viết [(+3),(*2)] <*> [1,2], thì (+3) sẽ được áp dụng cho 

cả 1 và 2 còn (*2) sẽ được áp dụng cho cả 1 và 2, kết quả là được một danh sách 

gồm 4 phần tử, [4,5,2,4]. 

Tuy nhiên, [(+3),(*2)] <*> [1,2] cũng có thể hoạt động theo cách mà 

hàm thứ nhất trong danh sách bên trái được áp dụng vào giá trị thứ nhất trong danh 

sách bên phải, hàm thứ hai áp dụng vào giá trị thứ hai, và cứ như vaajy. Kết quả sẽ 

là một danh sách có hai giá trị, [4,4]. Bạn có thể coi nó như là [1 + 3, 2 * 

2]. 

Một thực thể của Applicative mà ta vẫn chưa gặp là ZipList, và nó tần 

tại ở Control.Applicative. 

Vì một kiểu dữ liệu không thể có hai thực thể trong cùng một lớp, nên 

kiểu ZipList a được giới thiệu, nó có một constructor ZipList chỉ gồm một 

trường, và trường đó là một danh sách. Sau đây là thực thể này: 
 

instance Applicative ZipList where 

pure x = ZipList (repeat x) 

ZipList fs <*> ZipList xs = ZipList (zipWith (\f x -> f x) fs xs) 
 

<*> thực hiện đúng như điều mà tôi đã nói. Nó áp dụng hàm thứ nhất vào cho 

giá trị thứ nhất, hàm thứ hai vào giá trị thứ hai, v.v. Điều này được zipWith (\f 

x -> f x) fs xs đảm nhiệm. Vì cách hoạt động của zipWith mà danh sách 

kết quả sẽ dài bằng với danh sách ngắn hơn trong số hai danh sách. 

Ở đây, pure cũng rất thú vị. Nó nhận một giá trị rồi đặt nó vào trong một danh 

sách có giá trị đó lặp lại vô tận. pure "haha" sẽ cho kết quả ZipList 

(["haha","haha","haha".... Điều này có thể gây đôi chút nhầm lẫn vì ta 

đã nói rằng pure cần đặt một giá trị vào trong ngữ cảnh tối thiểu sao cho vẫn có 

thể cho ra giá trị. Và bạn có thể nghĩa rằng một danh sách vô tận thì không thể là 

“tối thiểu” được. Nhưng với những danh sách đan cài (zip) thì hoàn toàn có nghĩa, 

bởi nó phải tạo ra một giá trị tại mọi vị trí. Như vậy cũng thỏa mãn định luật phát 

biểu rằng pure f <*> xs phải bằng fmap f xs. Nếu pure 3 chỉ trả 

lại ZipList [3], thì pure (*2) <*> ZipList [1,5,10] sẽ cho kết quả 

là ZipList [2], vì danh sách kết quả gồm hai danh sách đan cài thì chỉ dài bằng 

danh sách ngắn hơn. Nếu ta đan cài một danh sách hữu hạn với một danh sách vô 

hạn, thì chiều dài của danh sách kết quả sẽ bằng của danh sách hữu hạn. 

Như vậy danh sách đan cài hoạt động thế nào theo phong cách áp dụng? Hãy 

xem nhé. Ồ, kiểu dữ liệu ZipList a không có một thực thể Show, vì vậy ta phải 

dùng hàm getZipList để kết xuất một danh sách nguyên gốc ra khỏi một danh 

sách đan cài: 
 

ghci> getZipList $ (+) <$> ZipList [1,2,3] <*> ZipList [100,100,100] 

[101,102,103] 

ghci> getZipList $ (+) <$> ZipList [1,2,3] <*> ZipList [100,100..] 

[101,102,103] 
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ghci> getZipList $ max <$> ZipList [1,2,3,4,5,3] <*> ZipList [5,3,1,2] [5,3,3,4] 

ghci> getZipList $ (,,) <$> ZipList "dog" <*> ZipList "cat" <*> ZipList "rat" 

[('d','c','r'),('o','a','a'),('g','t','t')] 

 

NOTE Hàm (,,) cũng giống như \x y z -> (x,y,z). Đồng thời, hàm (,) cũng 

giống như \x y -> (x,y). 

Bên cạnh zipWith, thư viện chuẩn còn có các hàm 

như zipWith3, zipWith4, cứ như vậy lên đến số 7. zipWith nhận một hàm 

mà hàm này nhận hai tham số, rồi dùng hàm để đan cài hai danh 

sách. zipWith3 nhận một hàm mà hàm này nhận ba tham số, rồi dùng hàm để đan 

cài ba danh sách, và cứ như vậy. Bằng cách dùng danh sách đan cài với phong cách 

áp dụng, ta sẽ không cần có một hàm zip (đan cài) riêng cho mỗi trường hợp một 

số cụ thể các danh sách cần đan cài. Ta chỉ việc dùng phong cách áp dụng để đan 

cài lại một số lượng tùy ý các danh sách chỉ bằng một hàm duy nhất, điều này thật 

tuyệt. 

 
Các quy luật Applicative 

Như các functor thông thường, functor áp dụng cũng có một số định luật. Quan 

trọng nhất là định luật mà ta đã đề cập đến, pure f <*> x = fmap f x phải 

thỏa mãn. Bạn hãy chứng minh định luật này cho một số functor áp dụng mà ta đã 

gặp trong chương; coi như đây là một bài tập. Các định luật khác gồm có: 
▪ pure id <*> v = v 

▪ pure (.) <*> u <*> v <*> w = u <*> (v <*> w) 

▪ pure f <*> pure x = pure (f x) 

▪ u <*> pure y = pure ($ y) <*> u 

Ngay bây giờ, ta sẽ không đi sâu vào chi tiết vì như vậy sẽ phải trình bày quá dài 

dòng và có thể sẽ nhàm chán, nhưng nếu bạn sẵn sàng đương đầu với thử thách, thì 

hãy xem kĩ những định luật trên và kiểm tra xem chúng có thỏa mãn với một số các 

thực thể hay không. 

 
Những Functions hữu dụng cho Applicatives 

Control.Applicative định nghĩa một hàm có tên liftA2, có kiểu: 
 

liftA2 :: (Applicative f) => (a -> b -> c) -> f a -> f b -> f c 
 

 

Nó được định nghĩa như sau: 
 

liftA2 :: (Applicative f) => (a -> b -> c) -> f a -> f b -> f c 

liftA2 f a b = f <$> a <*> b  
 

 

Không có gì đặc biệt, nó chỉ áp dụng một hàm giữa hai functor áp dụng, ẩn giấu 

đi phong cách áp dụng mà ta vừa làm quen. Nguyên nhân khiến ta xem xét hàm này 

là vì nó cho thấy rõ ràng tại sao các functor áp dụng lại mạnh hơn nhiều các functor 

thông thường. Với functors thông thường, ta chỉ có thể ánh xạ các hàm lên một 

functor. Nhưng với functor áp dụng, ta có thể áp dụng một hàm giữa nhiều functor. 
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Cũng thú vị khi thấy kiểu của hàm này là (a -> b -> c) -> (f a -> f b 

-> f c). Khi ta nhìn vào nó trên khía cạnh này, ta có thể nói rằng liftA2 nhận 

vào một hàm hai ngôi bình thường và nâng cấp nó thành một hàm hoạt động với hai 

functor. 

Sau đây là một khái niệm quan trọng: ta có thể lấy hai functor áp dụng rồi kết 

hợp chúng thành một functor áp dụng chứa trong đó kết quả của hai functor áp dụng 

này trong một danh sách. Chẳng hạn, ta có Just 3 và Just 4. Hãy giả sử rằng 

cái thứ hai chứa trong nó một danh sách đơn phần tử, vì thật dễ đạt được điều này: 
 

ghci> fmap (\x -> [x]) (Just 4) 

Just [4] 
 

Được rồi, vậy giả dụ như ta có Just 3 và Just [4]. Bằng cách nào ta có 

được Just [3,4]? Thật đơn giản: 
 

ghci> liftA2 (:) (Just 3) (Just [4]) 

Just [3,4] 

ghci> (:) <$> Just 3 <*> Just [4] Just 

[3,4] 
 

Hãy nhớ rằng, : là một hàm nhận vào một phần tử và một danh sách rồi trả về 

một danh sách mới có phần tử đó đứng đầu. Bây giờ khi ta đã có Just [3,4], 

liệu ta có thể kết hợp nó với Just 2 để tạo ra Just [2,3,4]? Dĩ nhiên là được 

chứ. Dường như ta có thể kết hợp một số lượng bât kì các functor áp dụng vào làm 

một, trong đó chứa một danh sách tất cả kết quả của những functor áp dụng ban đầu.  

Ta hãy thử lập một hàm nhận vào một danh sách các functor áp dụng rồi trả lại 

một functor áp dụng có giá trị kết quả là một danh sách. Ta sẽ gọi hàm này 

là sequenceA. 
 

sequenceA :: (Applicative f) => [f a] -> f [a] 

sequenceA [] = pure [] 

sequenceA (x:xs) = (:) <$> x <*> sequenceA xs 
 

A, đệ quy! Đầu tiên, ta hãy nhìn vào kiểu dữ liệu. Nó sẽ chuyển đổi một danh 

sách các functor áp dụng thành một functor áp dụng với một danh sách. Từ đó, ta có 

thể đặt nền móng cho điều kiện biên. Nếu ta muốn chuyển đổi một danh sách rỗng 

thành một functor áp dụng với một danh sách các kết quả, thì ta chỉ việc đặt danh 

sách rỗng vào trong một ngữ cảnh mặc định. Bây giờ thì đến đệ quy. Nếu ta có một 

danh sách với phần tử đầu và đoạn cuối (hãy nhớ rằng, x là một functor áp dụng 

và xs là một danh sách của chúng), thì ta gọi sequenceA đối với phần đuôi danh 

sách, từ đó sẽ trả lại một functor áp dụng với một danh sách. Sau đó, ta chỉ việc đặt 

cái giá trị bên trong của (functor áp dụng) x trước functor áp dụng với danh sách nói 

trên, và thế là xong! 

Như vậy, nếu ta viết: 
 

sequenceA [Just 1, Just 2]} 
 

 

thì đó là: 
 

(:) <$> Just 1 <*> sequenceA [Just 2] 
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Tức là bằng với: 
 

(:) <$> Just 1 <*> ((:) <$> Just 2 <*> sequenceA []) 
 

 

A! Ta biết rằng sequenceA [] cuối cùng sẽ là Just [], vì vậy biểu thức 

này bây giờ là: 
 

(:) <$> Just 1 <*> ((:) <$> Just 2 <*> Just []) 
 

 

vốn là: 
 

(:) <$> Just 1 <*> Just [2] 
 

 

Nó bằng với Just [1,2]! 

Một cách khác để lập sequenceA là dùng một hàm gấp. Hãy nhớ rằng, hầu 

như bất kì hàm nòa mà ta dùng để duyệt qua từng phần tử một danh sách đồng thời 

tích lũy kết quả, thì đều có thể lập được bằng hàm gấp: 
 

sequenceA :: (Applicative f) => [f a] -> f [a] 

sequenceA = foldr (liftA2 (:)) (pure []) 
 

Ta tiếp cận danh sách từ phía phải và khởi đầu với một giá trị pure []. Sau đó 

thực hiện liftA2 (:) giữa biến tích lũy và phần tử cuối danh sách, việc này cho 

kết quả là một functor áp dụng có một phần tử trong đó. Tiếp theo là liftA2 

(:) với phần tử cuối lúc này và biến tích lũy hiện thời và cứ nhự vậy, đến khi ta chỉ 

còn lại biến tích lũy, biến này nắm giữ danh sách các kết quả của toàn bộ những 

functor áp dụng. 

Ta hãy thử lướt qua hàm vừa viết với những functor áp dụng khác nhau: 
 

ghci> sequenceA [Just 3, Just 2, Just 1] 

Just [3,2,1] 

ghci> sequenceA [Just 3, Nothing, Just 1] 

Nothing 

ghci> sequenceA [(+3),(+2),(+1)] 3 

[6,5,4] 

ghci> sequenceA [[1,2,3],[4,5,6]] 

[[1,4],[1,5],[1,6],[2,4],[2,5],[2,6],[3,4],[3,5],[3,6]] 

ghci> sequenceA [[1,2,3],[4,5,6],[3,4,4],[]] 

[] 
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A! Hay đấy. Khi dùng với các giá trị Maybe, hàm sequenceA tạo ra một giá 

trị Maybe với tất cả những kết quả trong nó dưới dạng danh sách. Nếu một trong 

các giá trị là Nothing, thì kết quả cũng là Nothing. Điều này hay vì khi bạn có 

một danh sách các giá trị Maybe và bạn quan tâm đến các giá trị trong đó chỉ khi 

không có giá trị nào là Nothing. 

Khi dùng với các hàm, sequenceA sẽ nhận một danh sách các hàm rồi trả lại 

một hàm mà hàm này trả lại một danh sách. Trong ví dụ đang xét, ta tạo ra một hàm 

nhận tham số là một con số rồi áp dụng hàm này cho từng hàm trong danh sách, và 

trả lại một danh sách các kết quả. sequenceA [(+3),(+2),(+1)] 3 sẽ 

gọi (+3) với 3, (+2) với 3 và (+1) với 3 rồi biểu thị tất cả những kết quả đó 

dưới dạng một danh sách. 

Việc viết (+) <$> (+3) <*> (*2) sẽ tạo ra một hàm nhận vào một tham 

số, để cung cấp cho cả (+3) và (*2) rội gọi + đối với cả hai kết quả đó. Cũng theo 

tinh thần đó, sẽ hoàn toàn hợp lý khi sequenceA [(+3),(*2)] tạo ra một hàm 

nhận một tham số rồi cung cấp cho toàn bộ các hàm trong danh sách. Thay vì 

gọi + với các kết quả trong hàm, thì sự kết hợp giữa : và pure [] được dùng để 

thu gom các kết quả đó trong danh sách, vốn là kết quả của hàm được xét. 

Việc dùng sequenceA sẽ rất hay khi ta có một danh sách các hàm và muốn 

cung cấp cùng một dữ liệu đầu vào cho tất cả những hàm đó rồi xem danh sách các 

kết quả. Chẳng hạn, ta có một con số và muốn biết xem nó có thỏa mãn tất cả những 

vị từ trong một danh sách hay không. Một cách thực hiện điều này như sau: 
 

ghci> map (\f -> f 7) [(>4),(<10),odd] 

[True,True,True] 

ghci> and $ map (\f -> f 7) [(>4),(<10),odd] True 
 

 

Hãy nhớ rằng, and nhận một danh sách các giá trị boole rồi trả lại True nếu 

chúng đều là True. Một cách khác để thu được kết quả tương tự là 

dùng sequenceA: 
 

ghci> sequenceA [(>4),(<10),odd] 7 

[True,True,True] 

ghci> and $ sequenceA [(>4),(<10),odd] 7 

True 
 

 

sequenceA [(>4),(<10),odd] tạo ra một hàm nhận một con số rồi 

cung cấp nó cho tất cả những vị từ trong [(>4),(<10),odd] rồi trả lại một danh 

sách các giá trị boole. Nó trả lại một danh sách có kiểu (Num a) => [a -> 

Bool] vào trong một hàm có kiểu (Num a) => a -> [Bool]. Khá là gọn 

gàng nhỉ? 

Vì danh sách có tnhs đồng nhất, nên dĩ nhiên các hàm trong danh sách phải có 

cùng kiểu với nhau. Bạn không thể có một danh sách như [ord, (+3)], 

vì ord nhận một kí tự rồi trả lại một con số, còn (+3) nhận một con số rồi trả lại 

một con số. 

Khi được dùng với [], hàm sequenceA nhận một danh sách chứa các danh 

sách rồi trả lại một danh sách cũng chứa các danh sách. Hừm, thú vị đấy. Hàm này 

tạo ra các tất cả các danh sách là tổ hợp có thể từ những phần tử trong từng danh 

sách ban đầu. Để minh họa, sau đây là mã lệnh thực hiện với sequenceA và dạng 

gộp danh sách: 
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ghci> sequenceA [[1,2,3],[4,5,6]] 

[[1,4],[1,5],[1,6],[2,4],[2,5],[2,6],[3,4],[3,5],[3,6]] 

ghci> [[x,y] | x <- [1,2,3], y <- [4,5,6]] 

[[1,4],[1,5],[1,6],[2,4],[2,5],[2,6],[3,4],[3,5],[3,6]] 

ghci> sequenceA [[1,2],[3,4]] 

[[1,3],[1,4],[2,3],[2,4]] 

ghci> [[x,y] | x <- [1,2], y <- [3,4]] 

[[1,3],[1,4],[2,3],[2,4]] 

ghci> sequenceA [[1,2],[3,4],[5,6]] 

[[1,3,5],[1,3,6],[1,4,5],[1,4,6],[2,3,5],[2,3,6],[2,4,5],[2,4,6]] 

ghci> [[x,y,z] | x <- [1,2], y <- [3,4], z <- [5,6]] 

[[1,3,5],[1,3,6],[1,4,5],[1,4,6],[2,3,5],[2,3,6],[2,4,5],[2,4,6]] 
 

Việc viết (+) <$> [1,2] <*> [4,5,6]sẽ cho kết quả là một đại lượng 

không tất định x + y trong đó x nhận từng giá trị từ [1,2] và y nhận từng giá trị 

từ [4,5,6]. Ta biểu diễn điều này bằng một danh sách chứa tất cả những kết quả 

có thể. Tương tự, khi viết sequence [[1,2],[3,4],[5,6],[7,8]], kết 

quả là một đại lượng không tất định [x,y,z,w], trong đó x nhận từng giá trị 

từ [1,2], y nhận từng giá trị từ [3,4] và cứ như vậy. Để biểu diễn kết quả của 

đại lượng không tất định này, ta dùng một danh sách trong đó mỗi phần tử trong 

danh sách lại là một danh sách có thể xuất hiện. Điều này lý giải tại sao kết quả là 

một danh sách chứa các danh sách. 

Khi dùng với thao tác I/O, sequenceA cũng giống như sequence! Nó 

nhận vào một danh sách các thao tác I/O rồi trả lại một thao tác I/O để thực hiện 

từng hành động trong số đó rồi có kết quả là một danh sách những kết quả các thao 

tác I/O thành phần. Đó là vì để biến một giá trị [IO a] thành một giá trị IO [a], 

một thao tác I/O để cho danh sách các kết quả khi được thực hiện, thì tất cả những 

thao tác I/O đó phải được xâu chuỗi sao chó chúng có thể được thực hiện lần lượt 

khi bắt buộc phải lượng giá. Bạn không thể thu được kết quả của một thao tác I/O 

mà không thực hiện nó. 
 

ghci> sequenceA [getLine, getLine, getLine] 

heyh 

ho 

woo 

["heyh","ho","woo"] 
 

Tóm lại, functor áp dụng không chỉ thú vị, mà nó còn hữu ích, vì cho phép ta 

kết hợp các đại lượng khác nhau, như đại lượng I/O, đại lượng không tất định, đại 

lượng có thể thất bại trong quá trình tính toán, v.v. qua việc dùng phong cách áp 

dụng. Chỉ bằng cách dùng <$> và <*> ta có thể dùng những hàm thông thường để 

thao tác một cách đồng đều lên bao nhiêu functor áp dụng cũng được, đồng thời tận 

dụng ưu điểm ngữ nghĩa của từng functor. 
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12 
MONOIDS  

 

 
Chương này có một lớp kiểu hữu ích và thú vị khác: 

Monoid. Lớp kiểu này dành cho các kiểu mà các giá 

trị của nó có thể được kết hợp với nhau bằng một phép 

toán nhị phân. Chúng tôi sẽ đề cập chính xác monoids 

là gì và luật của chúng quy định như thế nào. Sau đó, 

chúng ta sẽ xem xét một số monoids trong Haskell và 

cách chúng có thể được sử dụng. 
 Đầu tiên, hãy xem xét từ khóa newtype, bởi vì chúng ta sẽ sử dụng nó rất 

nhiều khi chúng ta nghiên cứu sâu hơn về thế giới tuyệt vời của monoids. 

 
Từ khóa newtype 

Đến giờ, ta đã học cách tự tạo ra kiểu dữ liệu đại số riêng 

qua việc dùng từ khóa data. Chúng ta cũng đã học cách tạo 

kiểu tương đồng với những kiểu dữ liệu có sẵn bằng từ 

khóa type. Trong mục này, ta sẽ xét cách tạo nên những kiểu 

dữ liệu mới dựa trên những kiểu có sẵn bằng cách dùng từ 

khoá newtype và biết lý do trước hết tại sao ta muốn làm cách 

này. 

Ở mục trước, ta đã thây rằng thực ra muốn danh sách trở 

thành functor áp dụng thì còn có nhiều cách. Một cách là 

để <*> lấy vào từng hàm ra khỏi danh sách tham số bên trái 

rồi áp dụng cho từng giá trị ở danh sách bên tay phải, kết quả 
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thu được là tất cả những tổ hợp có thể trong phép áp dụng một hàm từ danh sách 

phía trái đối với một kết quả trong danh sách phía phải: 
 

ghci> [(+1),(*100),(*5)] <*> [1,2,3] 

[2,3,4,100,200,300,5,10,15] 
 

Cách làm thứ hai là lấy hàm thứ nhất ra khỏi phía trái của <*> rồi áp dụng nó 

cho giá trị đầu tiên bên phải, sau đó lấy hàm thứ hai trong danh sách bên trái đem 

áp dụng cho giá trị thứ hai bên phải, và cứ như vậy. Rốt cuộc, việc này tựa như ta 

đan cài hai danh sách với nhau. Nhưng vì danh sách đã là thực thể 

của Applicative, nên làm sao để ta có thể cũng làm cho danh sách là thực thể 

của Applicative theo cách thứ hai này? Nếu bạn còn nhớ, chúng ta đã nói rằng 

kiểu ZipList a được giới thiệu với mục đích như vậy, kiểu dữ liệu này có một 

constructor giá trị, ZipList, vốn chỉ chứa một trường. Ta đặt danh sách được bao 

bọc vào trong trường đó.  

Khi này, ZipList được tạo thành thực thể của Applicative, để cho khi 

ta cần dùng danh sách như những functor áp dụng theo cách đan cài, thì ta chỉ việc 

bọc chúng bằng constructor ZipList và khi đã xong việc, thì gỡ bọc 

bằng getZipList: 
 

ghci> getZipList $ ZipList [(+1),(*100),(*5)] <*> ZipList [1,2,3] $ 

[2,200,15] 
 

Như vậy, trường hợp này ta có thể dùng newtype như thế nào? Ồ, hãy hình 

dung cách mà ta viết lời khai báo dữ liệu cho kiểu ZipList a. Một cách viết có 

thể là: 
 

data ZipList a = ZipList [a] 
 

 

Kiểu dữ liệu chỉ gồm một constructor giá trị và constructor giá trị đó chỉ có 

một trường thì chính là kiểu danh sách. Có thể ta cũng muốn dùng cú pháp bản ghi 

để tự động có được một hàm nhằm mục đích kết xuất một danh sách từ ZipList: 
 

data ZipList a = ZipList { getZipList :: [a] } 
 

 

Cái này trông cũng được và thực chất hoạt động khá tốt. Ta đã có hai cách làm 

cho một kiểu có sẵn trở thành thực thể của một lớp, và trong cách thứ hai ta dùng từ 

khóa data để chỉ việc bọc kiểu dữ liệu này đặt vào trong một kiểu khác rồi làm cho 

kiểu bên ngoài trở thành một thực thể. 

Trong Haskell, từ khóa newtype được dành riêng cho những trường hợp như 

vậy khi ta chỉ cần đem một kiểu bọc vào trong thứ gì đó để biểu diễn đưới dạng một 

kiểu khác. Trong các thư viện, ZipList a được định nghĩa như sau: 
 

newtype ZipList a = ZipList { getZipList :: [a] } 
 

Thay vì từ khóa data, từ khóa newtype được dùng đến. Tại sao ư? À, một lý do 

là newtype nhanh hơn. Nếu bạn dùng từ khóa data để gói một kiểu dữ liệu, thì sẽ có 

những chi phí phụ trội khi bao bọc và gỡ bọc trong quá trình chạy chương trình. 

Nhưng nếu bạn dùng newtype, Haskell sẽ biết rằng bạn chỉ dùng nó để bọc một kiểu 

có sẵn vào trong một kiểu mới (như tên gọi đã gợi ý), vì bạn muốn nó có cùng nội 
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dung nhưng khác kiểu. Theo tinh thần như vậy, Haskell sẽ tránh việc bao bọc và gỡ 

bọc một khi nó phân giải được giá trị nào thuộc về kiểu nào. 

Thế thì tại sao ta lại không dùng hẳn newtype thay vì data? À, khi bạn tạo một 

kiểu mới từ một kiểu sẵn có bằng từ khóa newtype, bạn chỉ có thể có một constructor 

giá trị và constructor giá trị đó chỉ được phép có một trường. Nhưng với data, bạn 

có thể tạo những kiểu dữ liệu có nhiều constructor giá trị và mỗi constructor được 

phép có nhiều trường hoặc không có: 
 

data Profession = Fighter | Archer | Accountant 

 
data Race = Human | Elf | Orc | Goblin 

 
data PlayerCharacter = PlayerCharacter Race Profession 

 

Ta cũng có thể dùng từ khóa deriving với newtype giống như dùng với data. Ta 

có thể suy diễn những thực thể cho Eq, Ord, Enum, Bounded, Show và 

Read. Nếu ta suy diễn thực thể cho một lớp, thì trước hết kiểu dữ liệu mà ta đang 

bao gói phải thuộc về lớp đó. Điều này có lý, bởi newtype chỉ đơn giản là bao gói 

một kiểu đã có sẵn. Vì vậy nếu viết như sau, thì ta có thể in ra và so sánh ngang 

bằng những giá trị thuộc kiểu dữ liệu mới: 
 

newtype CharList = CharList { getCharList :: [Char] } deriving (Eq, Show) 
 

 

Hãy thử nhé: 
 

ghci> CharList "this will be shown!" 

CharList {getCharList = "this will be shown!"} 

ghci> CharList "benny" == CharList "benny" 

True 

ghci> CharList "benny" == CharList "oisters" 

False 
 

 

Trong newtype cụ thể này, constructor giá trị có kiểu như sau: 
 

CharList :: [Char] -> CharList 
 

Nó nhận một giá trị [Char], chẳng hạn "my sharona" rồi trả lại một giá 

trị CharList. Từ những ví dụ trên, mà ta đã sử dụng constructor giá 

trị CharList, ta thấy rõ được điều này. Ngược lại, hàm getCharList, vốn 

được tạo ra vì ta dùng cú pháp bản ghi trong newtype đang xét, thì có kiểu này: 
 

getCharList :: CharList -> [Char] 
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Nó nhận một giá trị CharList rồi chuyển đổi thành một giá trị [Char]. Bạn 

có thể hình dung điều này như việc bao bọc và gỡ bọc, nhưng cũng có thể hình dung 

như việc chuyển đổi giá trị từ một kiểu dữ liệu này sang một kiểu khác. 

 
Dùng newtype để tạo ra các thực thể lớp 

Nhiều lúc ta muốn tạo riêng những thực thể kiểu của các lớp nhất định, nhưng tham 

số kiểu lại không hợp với điều ta định làm. Thật dễ làm cho Maybe trở thành một 

thực thể của Functor, vì lớp Functor được định nghĩa như sau: 
 

class Functor f where 

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b 
 

Vì vậy ta có thể bắt đầu bằng: 
 

instance Functor Maybe where 
 

 

Rồi tạo lập fmap. Tất cả các tham số kiểu được dồn lại vì Maybe thay thế 

cho f trong lời định nghĩa của lớp Functor và vì vậy nếu ta nhìn vào fmap như 

thể nó chỉ hoạt động được với Maybe, thì rút cục nó sẽ có biểu hiện sau: 
 

fmap :: (a -> b) -> Maybe a -> Maybe b 
 

 

Thế chẳng phải là đẹp sao? 

Bây giờ sẽ ra sao nếu bạn muốn 

khiến một bộ trở thành thực thể 

của Functor theo cách mà khi 

ta fmap một hàm lên một bộ, nó 

sẽ được áp dụng cho phần tử đầu 

tiên của bộ? Theo đó, khi 

viết fmap (+3) (1,1) ta có 

kết quả là (4,1). Hoá ra là việc 

viết thực thể như vậy rất khó. 

Bằng Maybe, ta chỉ cần viết 

rằng instance Functor 

Maybe where vì chỉ có 

constructor kiểu nào mà nhận đúng 

một tham số mới có thể làm thực thể của Functor. Nhưng dường như không có 

cách nào để làm điều tựa như vậy với (a,b) vì vậy tham số kiểu a rút cục sẽ là 

thứ thay đổi khi ta dùng fmap.  

Để khắc phục điều này, ta có thể tạo newtype cho bộ được xét theo cách mà 

tham số kiểu thứ hai biểu diễn cho thành phần thứ nhất trong bộ: 
 

newtype Pair b a = Pair { getPair :: (a, b) } 
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Và bây giờ, ta có thể khiến cho nó thành thực thể Functor để cho hàm 

được ánh xạ lên phần tử thứ nhất: 
 

instance Functor (Pair c) where 

fmap f (Pair (x, y)) = Pair (f x, y) 
 

Bạn thấy đấy, ta có thể khớp mẫu với các kiểu dữ liệu được định nghĩa 

bằng newtype. Ta khớp mẫu để lấy được bộ dữ liệu ẩn bên trong, tiếp theo là áp 

dụng hàm f đối với phần tử thứ nhất trong bộ rồi sau đó dùng constructor giá trị có 

tên Pair để chuyển đổi bộ trở lại thành Pair b a. Nếu thử hình dung xem 

kiểu fmap sẽ là gì nếu nó chỉ hoạt động với những cặp đôi mới trong trường hợp 

này, thì kiểu của nó chính là: 
 

fmap :: (a -> b) -> Pair c a -> Pair c b 
 

 

Một lần nữa, ta viết instance Functor (Pair c) where và như 

vậy Pair c chiếm chỗ của f trong lời định nghĩa lớp cho Functor: 
 

class Functor f where 

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b 
 

Như vậy bây giờ, nếu chuyển đổi một bộ trở thành Pair b a, thì ta sẽ dùng 

được fmap lên nó và hàm sẽ được ánh xạ lên phần tử thứ nhất: 
 

ghci> getPair $ fmap (*100) (Pair (2, 3)) 

(200,3) 

ghci> getPair $ fmap reverse (Pair ("london calling", 3)) 

("gnillac nodnol",3) 

 

Tính lười biếng của newtype 
Ta đã đề cập rằng newtype thường nhanh hơn là data. Việc duy nhât 

mà newtype có thể làm là chuyển một kiểu sẵn có thành một kiểu mới; cho nên 

ở bên trong, Haskell có thể biểu diễn các giá trị có kiểu được định nghĩa 

bằng newtype cũng như các giá trị gốc, chỉ khác là ta cần lưu ý rằng kiểu của 

chúng bây giờ là riêng biệt. Điều này nghĩa là newtype không chỉ nhanh hơn, 

mà còn lười biếng hơn. Hãy xét xem điều đó là sao. 

Như ta đã nói, theo mặc định, Haskell có tính lười biếng, nghĩa rằng chỉ khi 

ta cố thử in ra kết quả của các hàm được viết, thì việc tính toán mới được tiến 

hành. Hơn nữa, chỉ những tính toán nào cần thiết để hàm cho ra kết quả thì tính 

toán đó mới được thực hiện. Giá trị undefined trong Haskell biểu diễn một 

kết quả tính toán có lỗi. Nếu ta thử lượng giá nó (nghĩa là buộc Haskell phải 

thực hiện) bằng cách in nó ra màn hình, thì Haskell sẽ ném trả một sự bực bội 
(theo thuật ngữ thì đó là một biệt lệ): 

 

ghci> undefined 

*** Exception: Prelude.undefined 
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Tuy nhiên, nếu ta tạo một danh sách có một số giá trị undefined trong đó, 

nhưng chỉ yêu cầu mỗi phần tử đầu của danh sách, vốn không phải là undefined, 

thì mọi thứ vẫn diễn ra thuận lợi vì Haskell không cần phải lượng giá bất cứ phần tử 

nào khác trong danh sách nếu ta cần biết mỗi phần tử đầu danh sách là gì: 
 

ghci> head [3,4,5,undefined,2,undefined] 

3 
 

Bây giờ hãy xét kiểu dữ liệu sau: 
 

data CoolBool = CoolBool { getCoolBool :: Bool } 
 

 

Đó là kiểu dữ liệu đại số được định nghĩa bằng từ khoá data. Nó gồm một 

constructor giá trị, vốn chỉ có một trường với kiểu là Bool. Ta hãy lập một hàm để 

khớp mẫu với CoolBool rồi trả về giá trị "hello" bất kể việc Bool ở bên 

trong CoolBool là True hay False: 
 

helloMe :: CoolBool -> String 

helloMe (CoolBool _) = "hello" 
 

Thay vì việc áp dụng hàm này lên một CoolBool thông thường, ta hãy 

ném cho nó một cú bóng xoáy rồi áp dụng nó vào undefined! 
 

ghci> helloMe undefined 

"*** Exception: Prelude.undefined 
 

Ối! Một biệt lệ! Tại sao biệt lệ này xảy ra? nhưng kiểu được định nghĩa với từ 

khoá data có thể gồm nhiều constructor giá trị (ngay cả khi CoolBool chỉ có một)> 

Vì vậy để thấy được liệu rằng giá trị được cấp cho hàm đang xét có tuân theo dạng 

mẫu (CoolBool _) hay không, Haskell phải lượng giá cái giá trị này đủ để thấy 

được constructor giá trị nào được dùng đến khi ta lập giá trị này. Và trong quá trình 

lượng giá undefined, dù chỉ một chút thôi, thì biệt lệ đã được ném ra rồi. 

Thay vì dùng từ khoá data cho CoolBool, ta hãy thử dùng newtype: 
 

newtype CoolBool = CoolBool { getCoolBool :: Bool } 
 

 

Ta không phải sửa đổi hàm helloMe đang xét, vì cú pháp khớp mẫu vẫn như 

vậy nếu ta dùng newtype hoặc data để định nghĩa kiểu dữ liệu. Bây giờ hãy làm điều 

này rồi áp dụng helloMe đối với một giá trị undefined : 
 

ghci> helloMe undefined 

"hello" 
 

Nó hoạt động được! Hừm, tại sao vậy? À, như ta đã nói, khi ta dùng newtype, thì 

ở bên trong, Haskell có thể biểu diễn giá trị của kiểu dữ liệu mới theo cách giống như 

các giá trị gốc. Nó không cần phải đóng thêm một hộp nào nữa, mà chỉ cần hiểu rằng 

các giá trị thuộc kiểu khác. Và vì Haskell biết rằng những kiểu được lập bằng từ 

khóa newtype có thể chỉ có một constructor, nên nó không cần lượng giá cho giá trị 
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nào được truyền vào hàm để khẳng định rằng 

nó tuân theo dạng mẫu (CoolBool _) vì các 

kiểu newtype chỉ có thể có một constructor giá 

trị và một trường! 

Sự khác biệt này về biểu hiện dường như 

nhỏ nhặt, song thực ra lại rất quan trọng; nó 

giúp ta nhận thấy rằng mặc dù những kiểu được 

định nghĩa bằng data và newtype đều biểu hiện 

giống nhau theo quan điểm của người lập trình 

vì chúng đều có constructor giá trị và các 

trường, nhưng chúng thực ra là hai cơ chế khác 

nhau. Nếu như data có thể được dùng để tạo ra 

những kiểu riêng từ đầu, thì newtype được 

dùng để tạo ra một kiểu mới bắt nguồn từ kiểu 

sẵn có. Việc khớp mẫu trên các giá 

trị newtype khác với việc lấy một thứ khỏi hộp (như làm với data), mà giống hơn là 

việc chuyển đổi trực tiếp từ một kiểu này sang kiểu khác. 

So sánh type, newtype và data 
Đến đây, bạn có thể hơi nhầm lẫn về điểm khác biệt giữa type, data và 

newtype, vì vậy ta hãy cùng ôn lại một chút. 

Từ khoá type được dùng để tạo ra các kiểu tương đồng. Điều đó có 

nghĩa là ta chỉ việc đặt một tên khác cho một kiểu dữ liệu sẵn có sao cho 

kiểu mới tiện cho việc tham chiếu đến hơn. Chẳng hạn, ta viết: 
 

type IntList = [Int] 
 

 

Tất cả những điều này là để cho phép ta tham chiếu đến kiểu [Int] với 

tên IntList. Chúng có thể được dùng thay thế nhau được. Sẽ không có cái gọi là 

constructor giá trị IntList hoặc thứ tương tự. Vì chỉ có hai 

cách, [Int] và IntList để tham chiếu đến cùng kiểu đang xét, nên việc ta dùng 

tên nào trong chú thích kiểu là không quan trọng: 
 

ghci> ([1,2,3] :: IntList) ++ ([1,2,3] :: [Int]) 

[1,2,3,1,2,3] 
 

Ta dùng kiểu tương đồng khi muốn làm cho dấu ấn kiểu được đặc tả hơn bằng 

cách cung cấp những tên gọi kiểu gợi cho ta hình dung được công dụng của chúng 

trong ngữ cảnh các hàm được sử dụng. Chẳng hạn, khi ta dùng một danh sách kết 

hợp có kiểu [(String,String)] để biểu diễn một danh bạ điện thoại, thì ta đặt 

cho kiểu tương đồng là PhoneBook để cho dấu ấn kiểu, trong các hàm ta viết, được 

dễ đọc hơn. 

Từ khoá newtype được dùng cho những kiểu có sẵn để gói chúng trong những 

kiểu dữ liệu mới, với mục đích chủ yếu là để dễ biến chúng thành thực thể của những 

lớp nhất định. Khi ta dùng newtype để bọc một kiểu có sẵn, thì kiểu dữ liệu mà ta thu 

được sẽ tách biệt khỏi kiểu ban đầu. Nếu ta tạo lập newtype mới sau đây: 
 

newtype CharList = CharList { getCharList :: [Char] } 
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Thì ta sẽ không thể dùng ++ để hợp lại một CharList và một danh sách các 

kiểu dữ liệu [Char]. Thậm chí ta còn không thể dùng ++ để hợp lại 

hai CharList, vì ++ chỉ làm việc với danh sách còn kiểu CharList không phải 

là một danh sách, dù ta có thể nói ràng nó chứa một danh sách. Dù vậy, ta có thể 

biến đổi hai CharList thành danh sách, rồi ++ chúng lại, sau đó chuyển đổi kết 

quả ngược về một CharList. 

Khi ta dùng cú pháp dạng bản ghi trong lời khai báo newtype, ta nhận được 

các hàm để chuyển đổi qua lại giữa kiểu mới và kiểu gốc: đó là constructor giá trị 

của newtype đang xét và hàm kết xuất giá trị từ trường của nó. Kiểu dữ liệu mới 

không được tự động tạo lập là thực thể của lớp chứa kiểu ban đầu, vì vậy ta phải suy 

diễn hoặc tự tay viết chúng. 

Thực tế là bạn có thể hình dung lời khai báo newtype như là khai 

báo data nhưng chỉ được phép có một constructor và một trường. Nếu bạn bắt gặp 

tình huống phải viết một lời khai báo data như vậy, thì hãy xem xét việc 

dùng newtype. 

Từ khoá data được dùng để tự tạo ra những kiểu dữ liệu và với chúng, bạn có 

thể tự do phóng tác. Chúng có thể có số các constructor và số trường tuỳ ý, và bạn 

có thể dùng để tự tạo lập các kiểu dữ liệu đại số. Mọi thứ từ danh sách và những 

kiểu tựa như Maybe, cho đến dữ liệu cây. 

Nếu chỉ cần dấu ấn kiểu được rõ ràng và đặc tả hơn, thì bạn có thể dùng kiểu 

tương đồng. Nếu bạn muốn lấy một kiểu sẵn có rồi gói nó vào một kiểu mới để làm 

cho nó trở thành thực thể của một lớp, thì có thể bạn cần đến newtype. Và nếu muốn 

tạo ra một thứ hoàn toàn mới, thì nhiều khả năng bạn phải tìm đến từ khoá data. 

 

 
Monoid 

Trong Haskell, các lớp chứa kiểu được 

dùng để biểu diễn một giao diện cho các kiểu 

có chung một hành vi nào đó. Ta bắt đầu với 

những lớp đơn giản như Eq, vốn dành cho 

những kiểu mà giá trị có thể so sánh ngang 

bằng, và Ord, dành cho những thứ có thể được 

xếp thứ tự; tiếp theo là đến những lớp thú vị hơn 

như Functor và Applicative. 

Khi lập ra một kiểu, ta nghĩ về những 

hành vi mà kiểu dữ liệu này cho phép, nghĩa là 

nó có thể hoạt động như thế nào rồi dựa vào đó 

để quyết định xem sẽ đặt kiểu dữ liệu này vào 

lớp nào. Nếu các giá trị trong kiểu đang xét so sánh ngang bằng được, ta sẽ để kiểu 

này là thực thể của lớp Eq. Nếu ta thấy rằng kiểu đang xét tựa như functor, thì ta sẽ 

cho nó là thực thể của Functor, v.v. 

Bây giờ xét điều sau đây: * là một hàm nhận vào hai số rồi nhân chúng với 

nhau. Nếu ta nhân một số với 1, kết quả sẽ luôn là số ban đầu. Chẳng ảnh hưởng gì 

nếu ta viết 1 * x hay x * 1, kết quả vẫn luôn là x. Tương tự, ++ cũng là một 

hàm nhận vào hai thứ rồi trả lại một thứ khác. Chỉ có điều là thay vì nhân hai số, nó 

nhận vào hai danh sách rồi nối chúng lại. Và rất giống với *, nó cũng có một giá trị 

nhất định mà không làm thay đổi cái còn lại khi được dùng với ++. Giá trị đó là 

danh sách rỗng: []. 
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ghci> 4 

4 
* 1 

ghci> 1 

9 
* 9 

ghci> [1,2,3] ++ [] 

[1,2,3] 

ghci> [] ++ [0.5, 2.5] 

[0.5,2.5] 
 

Dường như cả hai * cùng 1, và ++ cùng [] đều có chung một số thuộc tính: 

▪ Hàm nhận vào hai tham số. 

▪ Các tham số và giá trị được trả lại có cùng kiểu. 

▪ Có một giá trị mà khi ta dùng với hàm hai ngôi, thì không làm thay đổi 

giá trị còn lại. 

Còn một điểm chung nữa giữa hai hàm trên mà có thể không dễ thấy như 

những điều đã nêu; đó là khi ta có nhiều (hơn hai) giá trị và muốn dùng hàm hai 

ngôi để rút gọn về một kết quả, thì thứ tự mà ta áp dụng hàm này cho các giá trị là 

tuỳ ý. Sẽ chẳng khác gì khi ta viết (3 * 4) * 5 hay 3 * (4 * 5). Theo cách 

nào chăng nữa, kết quả đều là 60. Cũng tương tự đối với ++: 

 

ghci> (3 * 2) * (8 * 5) 

240    

ghci> 3 * (2 * (8 * 5)) 

240    

ghci> "la" ++ ("di" ++ "da") 

"ladida" 

ghci> ("la" ++ "di") ++ "da" 

"ladida" 
 

 

Ta gọi tính chất này là tính kết hợp. * có tính kết hợp, ++ cũng vậy, nhưng -, 

chẳng hạn, thì không. Hai biểu thức (5 - 3) - 4 và 5 - (3 - 4) cho kết quả 

khác nhau. 
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Lớp kiểu Monoid 

Qua việc nhận biết và ghi lại những thuộc tính này, ta đã có cơ hội gặp 

được monoids! Monoid xuất hiện khi bạn có một hàm nhị phân, có tính kết hợp, và 

một giá trị đóng vai trò như một “phần tử trung hoà” của hàm. Phàn tử trung hoà 

của một hàm có nghĩa là khi ta gọi hàm đó với phần tử này cùng một giá trị nào đó 

khác, thì kết quả sẽ luôn bằng giá trị kia. 1 là phần tử trung hoà đối với * còn [] là 

phần tử trung hoà đối với ++. Trong Haskell còn có nhiều monoid nữa, đó là lý do 

tồn tại của lớp Monoid. Nó được dành cho những kiểu dữ liệu có thể đóng vai trò 

của monoids. Ta hãy xem lớp này được định nghĩa như thế nào: 
 

class Monoid m where 

mempty :: m 

mappend :: m -> m -> m 

mconcat :: [m] -> m 

mconcat = foldr mappend mempty 
 

Lớp Monoid được định nghĩa trong import Data.Monoid. Ta hãy dành 

chút thời gian để làm quen với nó. 

Trước hết, ta thấy được rằng chỉ có những kiểu cụ thể mới có thể làm thành thực 

thể của Monoid, vì m trong lời khai báo lớp không nhận bất kì tham số kiểu nào. 

Điều này khác với Functor và Applicative; những lớp này yêu cầu thực thể 

của chúng phải là constructor kiểu và nhận vào một tham số. 

Hàm thứ nhất là mempty. Nó không hẳn là một hàm, vì nó hông nhận vào tham 

số, vì vậy nó là một hằng số đa hình, tựa như minBound trong Bounded. mempty 

biểu diễn giá trị trung hoà của một monoid cụ thể. 

Tiếp theo, ta có mappend, mà, có lẽ bạn đã đoán được, là hàm hai ngôi. Nó 

nhận vào hai giá trị thuộc cùng kiểu rồi trả lại một giá trị cũng cùng kiểu đó. Cần lưu 

ý rằng quyết định đặt tên mappend như trên phần nào bất tiện, vì nó gợi cho ý nghĩ 

rằng ta đang kết nối hai thứ theo cách nào đó. Nếu như ++ đúng là nhận hai danh 

sách rồi nối tiếp danh sách này sau danh sách kia, thì * không thực hiện kết nối gì, 

nó chỉ nhân hai số với nhau. Khi gặp những thực thể khác của Monoid, ta sẽ thấy 

rằng hầu hết chúng đều không nối thêm các giá trị, vì vậy hãy tránh việc hình dung 

về nối dài mà hãy nghĩ đơn giản là mappend là một hàm hai ngôi nhận vào hai 

monoid rồi trả về một monoid khác. 

Hàm sau cùng trong lời khai báo lớp này là mconcat. Nó nhận vào một danh 

sách các giá trị monoid rồi rút gọn chúng về một giá trị bằng cách viết mappend giữa 

các phần tử của danh sách. nó có một cách tạo lập mặc định, trong đó chỉ nhận giá trị 

khởi đầu là mempty rồi gấp danh sách từ phía phải bằng mappend. Vì cách tạo lập 

mặc định hoạt động được với hầu hết các thực thể, nên từ giờ ta sẽ không quan tâm 

đến mconcat. Khi tạo ra một thực thể của Monoid, chỉ cần tạo 

lập mempty và mappend là đủ. Lý do mà mconcat có mặt ở đây là vì đối với một 

số thực thể, có thể sẽ có một cách hiệu quả hơn để tạo lập mconcat, nhưng với hầu 

hết các thực thể thì cách tạo lập theo mặc định là tốt rồi. 

 
Một vài quy luật của Monoid 

Trước khi chuyển đến những thực thể cụ thể của Monoid, ta hãy điểm qua các 

định luật monoid. Ta đã đệ cập rằng phải có một giá trị đóng vai trò phần tử trung 
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hoà ứng với hàm hai ngôi và hàm hai ngôi này phải có tính kết hợp. Có thể tạo các 

thực thể của Monoid mà không tuân theo những quy luật này, nhưng các thực thể 

đó chẳng có ích gì bởi khi dùng lớp Monoid, ta đã dựa vào các thực thể của nó với 

vai trò monoid. Nếu không, thì mục đích của việc đó là gì? Điều này lý giải tại sao 

khi tạo ra thực thể, ta phải đảm bảo rằng chúng tuân theo các định luật sau: 
▪ mempty `mappend` x = x 

▪ x `mappend` mempty = x 

▪ (x `mappend` y) `mappend` z = x `mappend` (y 

`mappend` z) 

Hai định luật đầu phát biểu rằng mempty phải đóng vai trò của phần tử trung 

hoà trong mappend và định luật thứ ba phát biểu rằng mappend phải có tính kết 

hợp, nghĩa là thứ tự mà ta dùng mappend để rút gọn nhiều giá trị monoid về một giá 

trị phải không quan trọng. Haskell không áp đặt các định luật này, vì vậy người lập 

trình phải cẩn thận đảm bảo rằng những thực thể hiện có phải tuân theo các định luật 

này. 

 
Gặp gỡ một vài Monoids 

Bây giờ bạn đã biết monoids là gì, hãy xem một số kiểu Haskell là monoids, 

các phiên bản Monoid trông như thế nào và công dụng của chúng. 

 
Danh sách là Monoids 

Đúng vậy, danh sách là monoid! Như ta đã thấy, hàm ++ và danh sách 

rỗng [] hình thành một monoid. Thực thể này rất đơn giản: 
 

instance Monoid [a] where 

mempty = [] 

mappend = (++) 
 

Danh sách là một thực thể của lớp Monoid bất kể kiểu các phần tử chứa trong đó 

có là gì đi nữa. Lưu ý rằng ta viết instance Monoid [a] chứ không 

phải instance Monoid [], vì Monoid yêu cầu thực thể phải có kiểu cụ thể. 

Chạy thử thực thể này, ta bắt gặp hai điều bất ngờ: 
 

ghci> [1,2,3] `mappend` [4,5,6] 

[1,2,3,4,5,6] 

ghci> ("one" `mappend` "two") `mappend` "tree" 

"onetwotree" 
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ghci> "one" `mappend` ("two" `mappend` "tree") 

"onetwotree" 

ghci> "one" `mappend` "two" `mappend` "tree" 

"onetwotree" 

ghci> "pang" `mappend` mempty 

"pang" 

ghci> mconcat [[1,2],[3,6],[9]] 

[1,2,3,6,9] 

ghci> mempty :: [a] 

[] 
 

Lưu ý rằng ở dòng cuối cùng, ta đã phải viết một chú thích kiểu minh bạch, vì 

nếu ta chỉ viết mempty thôi, thì GHCi sẽ không biết phải dùng thực thể nào, vì vậy 

ta nói rằng ta cần thực thể danh sách. Ta đã có thể dùng kiểu tổng quát [a] (thay vì 

viết rõ là [Int] hay [String]) vì danh sách rỗng có thể đóng vai trò vật chứa 

đựng bất kì kiểu nào. 

Vì mconcat có một cách thực hiện mặc định, nên nó luôn sẵn có mỗi khi ta 

làm cho một thứ bất kì thành thực thể của Monoid. Với trường hợp của đanh 

sách, mconcat hoá ra lại là concat. Nó nhận một danh sách chứa các danh sách 

rồi duỗi thẳng danh sách lớn này vì điều đó tương đương với việc dùng ++ giữa tất 

cả các phần tử liền kề trong một danh sách. 

Định luật monoid thật ra không đúng cho thực thể danh sách. Khi ta có nhiều 

danh sách và thực hiện mappend (hoặc ++) chúng lại, thì việc thực hiện danh sách 

nào trước cũng không ảnh hưởng, vì sau cùng thì đằng nào chúng cũng được nối lại. 

Đồng thời, danh sách rỗng đóng vai trò phần tử trung hòa nên mọi thứ đều ổn. Lưu 

ý rằng các monoid không yêu cầu rằng a `mappend` b phải bằng b 

`mappend` a. Trong trường hợp với danh sách, chúng rõ ràng là không như nhau: 
 

ghci> "one" `mappend` "two" 

"onetwo" 

ghci> "two" `mappend` "one" 

"twoone" 
 

 

Và như vậy lại được. Việc mà các phép nhân 3 * 5 và 5 * 3 cho kết quả 

như nhau chỉ là một thuộc tính của phép nhân, nhưng thuộc tính này không dùng 
được cho tất cả (thực tế là không dùng được cho hầu hết) các monoid. 

 
Product và Sum 

Ta đã xét một cách để cho các số trở nhành monoid. Chỉ cần hàm hai ngôi 

là * và giá trị trung hòa bằng 1. Hóa ra rằng đây không phải là cách duy nhất để 

các số trở thành monoid. Một cách khác là lấy hàm hai ngôi + và giá trị trung 

hòa bằng 0: 
 

ghci> 0 + 4  

4 

ghci> 5 + 0 

5 

ghci> (1 + 3) + 5 
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9 

ghci> 1 + (3 + 5) 

9 
 

Định luật monoid được thỏa mãn, bởi nếu bạn cộng 0 vào với số bất kì, thì kết 

quả chính là số đó. Và phép cộng cũng có tính kết hợp vì vậy ta không gặp rắc rối 

gì ở đây. Vì vậy bây giờ có hai cách hợp lệ như nhau để giúp các số trở thành monoid, 

bạn chọn cách nào? Ồ, không cần phải chọn đâu. Hãy nhớ rằng đã có vài cách để 

một kiểu trở thành thực thể của lớp, ta có thể gói kiểu đó vào trong một newtype và 

rồi làm cho kiểu mới tạo thành trở nên thực thể của lớp theo một cách khác. Ta có 

thể vừa ăn bánh lại vừa còn bánh. 

Module Data.Monoid xuất hai kiểu dữ liệu cho lớp này, có tên 

là Product và Sum. Product được định nghĩa như sau: 
 

newtype Product a = Product { getProduct :: a } 

deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded) 
 

Đơn giản, chỉ là một gói bọc newtype cùng một tham số kiểu bên cạnh những 

thực thể suy diễn nào đó. Thực thể của nó đối với Monoid có dạng như sau: 
 

instance Num a => Monoid (Product a) where 

mempty = Product 1 

Product x `mappend` Product y = Product (x * y) 
 

mempty chỉ là 1 được gói trong một constructor là Product. Dạng 

mẫu mappend khớp với constructor Product, nhân hai số lại với nhau rồi bọc 

con số kết quả lại. Bạn thấy đấy, có một ràng buộc lớp Num a. Như vậy điều này 

có nghĩa là Product a là thực thể của Monoid với mọi a nào đã thực thể 

của Num. Để dùng được Producta a như là một monoid, ta phải thực hiện việc 

gói bọc và tháo gỡ nhất định đối với newtype: 
 

ghci> getProduct $ Product 3 `mappend` Product 9 

27 

ghci> getProduct $ Product 3 `mappend` mempty 

3 

ghci> getProduct $ Product 3 `mappend` Product 4 `mappend` Product 2 

24 

ghci> getProduct . mconcat . map Product $ [3,4,2] 

24 
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Sum được định nghĩa tương tự như Product và thực thì cũng tương tự. Cách 

dùng cũng giống trước: 
 

ghci> getSum $ Sum 2 `mappend` Sum 9 

11 

ghci> getSum $ mempty `mappend` Sum 3 

3 

ghci> getSum . mconcat . map Sum $ [1,2,3] 

6 
 

 

Any và All 

Một kiểu khác có thể đóng vai trò như monoid theo hai cách riêng biệt nhưng 

tương đương và đều hợp lệ, đó là kiểu Bool. Cách thứ nhất là dùng hàm or || đóng 

vai trò như hàm hai ngôi cùng với False làm giá trị trung hòa. Cách hoạt động 

của or về mặt logic là nếu bất kì tham số nào trong hai tham số là True, thì nó sẽ 

trả lại True, còn không thì trả lại False. Vì vậy, nếu ta dùng False làm phần tử 

trung hòa thì nó sẽ trả lại False khi được or với False và True khi 

được or với True. Cái constructor newtype có tên Any là một thực thể 

của Monoid theo cách này. Constructor này được định nghĩa như sau: 
 

newtype Any = Any { getAny :: Bool } 

deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded) 
 

Và thực thể của nó thì như sau: 
 

instance Monoid Any where 

mempty = Any False 

Any x `mappend` Any y = Any (x || y) 
 

Lý do nó mang tên Any là vì x `mappend` y sẽ là True nếu bất kì cái nào 

trong hai cái (x,y) là True. Ngay cả khi có nhiều Bool gói 

trong Any được mappend lại với nhau, thì kết quả cũng sẽ True nếu bất kì cái 

nào trong số chúng là True: 
 

ghci> getAny $ Any True `mappend` Any False 

True 

ghci> getAny $ mempty `mappend` Any True 

True 

ghci> getAny . mconcat . map Any $ [False, False, False, True] 

True 

ghci> getAny $ mempty `mappend` mempty 

False 
 

 

Một cách khác để Bool trở thành thực thể của Monoid sẽ tựa như kiểu ngược 

lại: dùng && làm hàm hai ngôi và đặt True là giá trị trung hòa. Phép and logic sẽ 

trả lại True chỉ khi cả hai tham số đều là True. Sau đây là lời khai báo newtype, 

chẳng có gì cầu kì cả: 
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newtype All = All { getAll :: Bool } 

deriving (Eq, Ord, Read, Show, Bounded) 
 

Và sau đây là thực thể: 
 

instance Monoid All where 

mempty = All True 

All x `mappend` All y = All (x && y) 
 

Khi ta mappend các giá trị của kiểu All thì kết quả sẽ là True chỉ khi tất 

cả các giá trị dùng trong các phép mappend đều là True: 
 

ghci> getAll $ mempty `mappend` All True 

True 

ghci> getAll $ mempty `mappend` All False 

False 

ghci> getAll . mconcat . map All $ [True, True, True] 

True 

ghci> getAll . mconcat . map All $ [True, True, False] 

False 
 

Cũng giống như với phép nhân và phép cộng, ta thường phát biểu rõ các hàm hai 

ngôi thay vì gói chúng vào trong các newtype rồi mới 

dùng mappend và mempty. mconcat có vẻ hữu ích đối với Any và All, nhưng 

thường sẽ dễ hơn nếu ta dùng các hàm or và and, vốn nhận những danh 

sách Bool và trả lại True nếu (đối với or) bất kì phần tử nào trong đó 

là True hoặc (đối với and) tất cả trong số đó đều là True. 

 
Monoid Ordering 

Ê, bạn còn nhớ kiểu Ordering chứ? Nó được dùng làm kết quả khi ta so sánh 

các thứ với nhau và nó có thể mang ba giá trị: LT, EQ và GT, vốn lần lượt là viết tắt 

của less than (nhỏ hơn), equal (bằng) và greater than (lớn hơn): 
 

ghci> 1 `compare` 2 

LT 

ghci> 2 `compare` 2 

EQ 

ghci> 3 `compare` 2 

GT 
 

 

Đối với danh sách, giá trị số hoặc giá trị boole thì việc tìm ra monoid chỉ đơn 

giản là nhìn vào những hàm thông dụng và xem liệu chúng có biểu hiện gì như 

monoid không. Đối với Ordering, ta phải nhìn kĩ hơn một chút mới phát hiện ra 

monoid, nhưng hóa ra là thực thể Monoid của nó cũng trực quan như những cái ta 

đã bắt gặp, và nó cũng khá hữu dụng: 
 

instance Monoid Ordering where 

mempty = EQ 
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LT `mappend` _ = LT 

EQ `mappend` y = y 

GT `mappend` _ = GT 
 

Thực thể được lập nên như sau: khi ta mappend hai giá trị Ordering, thì cái 

ở bên vế trái được giữ lại, trừ khi giá trị bên trái là EQ, lúc này thì giá trị bên phải sẽ 

là khết quả. Giá trị trung hòa ở đây là EQ. Thoạt đầu, dường như cách định nghĩa 

này có vẻ tùy tiện, song thực ra nó giống với cách mà ta so sánh các từ theo bảng 

chữ cái. Ta so sánh hai chữ cái đầu tiên và nếu chúng khác nhau thì sẽ biết được 

ngay rằng từ nào sẽ đứng trước trong từ điển. Tuy nhiên, nếu hai chữ cái đầu tiên 

bằng nhau, thì ta chuyển đến cặp chữ cái tiếp theo rồi lặp lại quá trình. 

Chẳng hạn, nếu ta phải dựa vào bảng chữ cái để so sánh hai từ "ox" và "on", 

trước hết ta so sánh hai chữ cái đứng đầu mỗi từ, để thấy được chúng bằng nhau và 

tiếp đến là so sánh các chữ cái thứ hai. Ta thấy rằng trong bảng chữ cái 'x' lớn hơn 

(tức là đứng sau) 'n', và vì thế việc so sánh hai từ đã rõ. Để đạt được trực giác 

trong việc coi EQ là phần tử trung hòa, ta có thể nhận thấy rằng nếu phải nhồi cùng 

một chữ cái vào trong cùng vị trí ở cả hai từ thì sẽ chẳng làm thay đổi thứ tự sắp xếp 

của hai từ đó. "oix" vẫn lớn hơn (xếp sau) "oin". 

Cần lưu ý rằng trong thực thể Monoid đối với Ordering, x `mappend` 

y không bằng y `mappend` x. Vì tham số thứ nhất được giữ nguyên trừ khi nó 

là EQ, LT `mappend` GT sẽ cho kết quả là LT, còn GT `mappend` LT sẽ 

cho kết quả là GT: 
 

ghci> LT `mappend` GT 

LT 

ghci> GT `mappend` LT 

GT 

ghci> mempty `mappend` LT 

LT 

ghci> mempty `mappend` GT 

GT 
 

Được rồi, thế cái monoid này có ích ở điểm nào? Giả sử rằng bạn phải viết một 

hàm nhận vào hai chuỗi, so sánh chiều dài của chúng, rồi trả lại một Ordering. 

Nhưng nếu chuỗi có cùng độ dài thì thay vì trả lại ngay EQ ta muốn so sánh thứ tự 

xếp theo bảng chữ cái. Một cách làm sẽ là như sau: 
 

lengthCompare :: String -> String -> Ordering 

lengthCompare x y = let a = length x `compare` length y 

b = x `compare` y 

in if a == EQ then b else a 
 

Ta đặt kết quả của việc so sánh các chiều dài là a và kết quả so sánh thứ tự 

sắp xếp là b rồi nếu hai chiều dài bằng nhau thì hàm sẽ trả lại thứ tự sắp xếp theo 

bảng chữ cái. 

Nhưng bằng cách dùng hiểu biết về việc Ordering là một monoid thì ta có 

thể viết lại hàm này theo cách đơn giản hơn: 
 

import Data.Monoid 
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lengthCompare :: String -> String -> Ordering 

lengthCompare x y = (length x `compare` length y) `mappend` 

(x `compare` y) 
 

Có thể thử gọi hàm vừa viết: 
 

ghci> lengthCompare "zen" "ants" 

LT 

ghci> lengthCompare "zen" "ant" 

GT 
 

Hãy nhớ rằng, khi ta dùngmappend, tham số vế trái của nó luôn được giữ lại 

trừ khi tham số này là EQ, với trường hợp như vậy thì tham số vế phải được giữ. Điều 

này lý giải tại sao ta lại đặt phép so sánh mà ta xét trước tiên, cái tiêu chuẩn quan 

trọng hơn, vào vị trí tham số vế trái. Nếu ta muốn mở rộng hàm này để so sánh với 

số các nguyên âm nữa và coi đây là tiêu chí quan trọng thứ hai để so sánh, thì có thể 

sửa hàm lại thành như sau: 
 

import Data.Monoid 

 
lengthCompare :: String -> String -> Ordering 

lengthCompare x y = (length x `compare` length y) `mappend` 

(vowels x `compare` vowels y) `mappend` 

(x `compare` y) 

where vowels = length . filter (`elem` "aeiou") 
 

Ta đã lập một hàm phụ trợ, để nhận một chuỗi và báo cho ta biết có bao nhiêu 

nguyên âm trong đó bằng cách trước hết là lọc chỉ lấy những kí tự trong 

chuỗi "aeiou" rồi đem áp dụng length vào kết quả. 
 

ghci> lengthCompare "zen" "anna" 

LT 

ghci> lengthCompare "zen" "ana" 

LT 

ghci> lengthCompare "zen" "ann" 

GT 
 

 

Rất hay. Ở đây, ta đã thấy được bằng cách nào mà trong ví dụ thứ nhất, hai 

chiều dài đã được phát hiện là khác nhau và vì vậy LT đã được trả lại, bởi chiều dài 

của "zen" thì kém chiều dài của "anna". Ở ví dụ thứ hai, các chiều dài là bằng 

nhau, nhưng chuỗi thứ hai có nhiều nguyên âm hơn, vì vậy LT một lần nữa được trả 

lại. Ở ví dụ thứ ba, cả hai chuỗi đều cùng độ dài và cùng số nguyên âm, vì vậy chúng 

được so sánh theo thứ tự bảng chứ cái và "zen" thắng cuộc. 

Monoid Ordering rất hay vì nó cho phép ta dễ dàng so sánh các thứ theo 

nhiều tiêu chí khác nhau và lại đặt các tiêu chí đó theo một trật tự riêng, từ tiêu chí 

quan trọng nhất đến ít quan trọng. 

 
Maybe cũng là Monoid 
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Ta hãy xem một loạt những cách để Maybe a trở thành thực thể 

của Monoid và các thực thể đó dùng được vào việc gì. 

Một cách để coi Maybe a là một monoid chỉ khi tham số kiểu a của nó cũng 

là một monoid, sau đó thực hiện mappend theo cách mà nó dùng thao 

tác mappend với các giá trị được gói trong Just. Ta dùng Nothing làm giá trị 

trung hòa, và vì vậy nếu một trong hai giá trị đang được mappend là Nothing, 

thì ta sẽ giữ giá trị còn lại. Sau đây là lời khai báo thực thể: 
 

instance Monoid a => Monoid (Maybe a) where 

mempty = Nothing 

Nothing `mappend` m = m 

m `mappend` Nothing = m 

Just m1 `mappend` Just m2 = Just (m1 `mappend` m2) 
 

Hãy chú ý ràng buộc về lớp. Ràng buộc này phát biểu rằng Maybe a là một 

thực thể của Monoid chỉ khi a là thực thể của Monoid. Nếu ta mappend một thứ 

gì đó với một Nothing, thì kết quả sẽ là chính thứ đó. Nếu ta mappend hai giá 

trị Just, thì kết quả của các Just được mappend lại rồi được gói trở lại vào 

một Just. Ta có thể làm được điều này vì ràng buộc về lớp đảm bảo rằng kiểu của 

thứ bên trong Just là một thực thể của Monoid. 
 

ghci> Nothing `mappend` Just "andy" 

Just "andy" 

ghci> Just LT `mappend` Nothing 

Just LT 

ghci> Just (Sum 3) `mappend` Just (Sum 4) 

Just (Sum {getSum = 7}) 
 

Cách này phát huy tác dụng khi bạn phải xử lý những monoid với vai trò kết 

quả tính toán có thể thất bại. Nhờ thực thể này, ta không cần kiểm tra xem liệu các 

tính toán có thất bại không bằng cách xem liệu chúng có phải là một Nothing hay 

giá trị Just không; ta chỉ việc tiếp tục coi chúng như những monoid thông thường. 

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu kiểu của giá trị trong Maybe không phải là thực 

thể của Monoid? Lưu ý rằng trong lời khai báo thực thể trước đây, trường hợp duy 

nhất mà ta phải dựa vào các giá trị monoid là khi cả hai tham số củamappend đều 

là giá trị Just. Nhưng nếu không biết rằng liệu các giá trị này là monoid, thì ta sẽ 

không thể dùng mappend giữa chúng, vì vậy ta phải làm gì? À, một điều có thể 

làm là chỉ việc bỏ giá trị thứ hai đi và giữ lại giá trị thứ nhất. Theo đó, kiểu First 

a có tồn tại và sau đây là lời định nghĩa: 
 

newtype First a = First { getFirst :: Maybe a } 

deriving (Eq, Ord, Read, Show) 
 

Ta lấy một Maybe a rồi bọc nó lại bằng một newtype. Thực thể Monoid là 

như sau: 
 

instance Monoid (First a) where 

mempty = First Nothing 

First (Just x) `mappend` _ = First (Just x) 
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First Nothing `mappend` x = x 
 

Như ta đã nói, mempty chỉ là một Nothing được gói với một 

constructor newtype có tên First. Nếu tham số thứ nhất của mappend là một giá 

trị Just, thì ta bỏ qua tham số thứ hai. Nếu tham số thứ nhất là Nothing, thì ta 

lấy tham số thứ hai làm kết quả, bất kể nó có là Just hay Nothing đi nữa: 
 

ghci> getFirst $ First (Just 'a') `mappend` First (Just 'b') 

Just 'a' 

ghci> getFirst $ First Nothing `mappend` First (Just 'b') 

Just 'b' 

ghci> getFirst $ First (Just 'a') `mappend` First Nothing 

Just 'a' 
 

First có ích khi ta có một loạt những giá trị Maybe và muốn biết xem trong 

số chúng có cái nào là Just không. Hàm mconcat trở nên có ích: 
 

ghci> getFirst . mconcat . map First $ [Nothing, Just 9, Just 10] 

Just 9 
 

Nếu ta muốn một monoid của Maybe a sao cho tham số thứ hai được giữ lại 

nếu cả hai tham số của mappend đều là giá trị Just, thì Data.Monoid cung cấp 

kiểu Last a, vốn hoạt động như First a, chỉ khác là giá trị khác Nothing cuối 

cùng được giữ lại trong quá trình dùng mappend và mconcat: 
 

ghci> getLast . mconcat . map Last $ [Nothing, Just 9, Just 10] 

Just 10 

ghci> getLast $ Last (Just "one") `mappend` Last (Just "two") 

Just "two" 
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Dùng Monoid để gấp cấu trúc dữ liệu 
Một trong những cách hay hơn để bắt monoid làm việc là để chúng giúp ta định 

nghĩa các phép gấp đối với những cấu trúc dữ liệu khác nhau. Cho đến giờ, ta mới 

chỉ gấp các danh sách, nhưng danh sách không phải là cấu trúc dữ liệu duy nhất có 

thể gấp được. Ta có thể gấp qua hầu hết bất kì cấu trúc dữ liệu nào. Cây dữ liệu thì 

đặc biệt thích hợp với phép gấp. 

Vì có quá nhiều cấu trúc dữ liệu hoạt động tốt với phép gấp nên 

lớp Foldable đã được giới thiệu. Rất giống với Functor dành cho những thứ 

có thể ánh xạ được, Foldable thì dành cho những thứ có thể gấp được! Bạn có 

thể tìm thấy lớp này ở Data.Foldable và vì nó xuất khẩu các hàm có tên xung 

đột với những tên có sẵn ở Prelude, tốt nhất là ta nên nhập có lựa chọn (thêm rau 

thơm gia vị vào nhé): 
 

import qualified Data.Foldable as F 
 

 

Để đỡ phải gõ phím, ta đã quyết định nhập nó có chọn lựa với tên gọi F. Được 

rồi, vậy đâu là một số hàm mà lớp này định nghĩa? À, trong số chúng 

có foldr, foldl, foldr1 và foldl1. Gì thế? Nhưng ta đã biết những hàm này 

rồi, có gì mới lạ nữa đâu? Ta hãy so sánh kiểu của các 

hàm foldr thuộc Foldable và hàm foldr thuộc Prelude để xem chúng khác 

nhau thế nào: 
 

ghci> :t foldr 

foldr :: (a -> b -> b) -> b -> [a] -> b 

ghci> :t F.foldr 

F.foldr :: (F.Foldable t) => (a -> b -> b) -> b -> t a -> b 
 

A! Như vậy trong khi foldr nhận một danh sách rồi gấp nó lại, 

thì foldr thuộc Data.Foldable chấp nhận bất kể kiểu dữ liệu nào gấp được, 

không chỉ là danh sách! Như ta dự đoán, cả foldr đều hoạt động như nhau đối với 

danh sách: 
 

ghci> foldr (*) 1 [1,2,3] 

6 

ghci> F.foldr (*) 1 [1,2,3] 

6 
 

Được rồi, thế còn những cấu trúc dữ liệu nào nữa dùng được với phép gấp? À, 

có cả Maybe mà tất cả chúng ta đều biết và yêu mến! 
 

ghci> F.foldl (+) 2 (Just 9) 

11 

ghci> F.foldr (||) False (Just True) 

True 
 

 

Nhưng thực hiện gấp đối với giá trị Maybe không thật hay, vì khi gấp, nó chỉ 

hoạt động như là một danh sách với đúng một phần tử nếu nó là giá trị Just và 

như một danh sách rỗng nếu nó là Nothing. Vì vậy ta hãy xem xét một cấu trúc 

dữ liệu phức tạp hơn đôi chút. 



 

Bạn còn nhớ cấu trúc dữ liệu cây từ Chương 7 chứ? Ta đã định nghĩa nó như 

sau: 
 

data Tree a = EmptyTree | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Show) 
 

 

Ta nói rằng một cây hoặc là rỗng nếu không chứa giá trị nào, hoặc là một nút 

nếu chứa một giá trị và chứa luôn cả hai cây khác. Sau khi định nghĩa nó, ta biến nó 

thành một thực thể của Functor và bằng việc này đã giành khả năng fmap hàm 

đối với cây. Bây giờ, ta sẽ biến nó thành một thực thể của Foldable để có thể gấp 

nó lại.  

Một cách khiến cho một constructor kiểu trở thành thực thể của Foldable là 

chỉ việc trực tiếp thực hiện foldr đối với nó. Nhưng còn một cách khác, thường 

là dễ hơn nhiều, là lập hàm foldMap, vốn cũng thuộc về lớp Foldable. 

Hàm foldMap có kiểu như sau: 
 

foldMap :: (Monoid m, Foldable t) => (a -> m) -> t a -> m 
 

 

Tham số thứ nhất của nó là một hàm nhận vào một giá trị kiểu mà cấu trúc dữ 

liệu có chứa giá trị (ở đây kí hiệu bằng a) và rồi trả lại một giá trị monoid. Tham số 

thứ hai là một cấu trúc dữ liệu chứa các giá trị của a. Nó ánh xạ hàm này lên cấu 

trúc dữ liệu, từ đó tạo ra một cấu trúc gấp được có chứa các giá trị monoid. Sau đó, 

bằng cách mappend giữa những giá trị monoid này, nó nối tất cả chúng lại thành 

một giá trị monoid duy nhất. Bây giờ thì hàm này có vẻ kì quặc, nhưng sau này ta 

sẽ thấy rằng nó rất dễ lập. Còn hay ở chỗ là việc lập hàm này lầ tất cả những gì ta 

phải làm để kiểu dữ liệu có trong tay trở thành một thực thể của Foldable. Vì vậy 

nếu ta chỉ lập foldMap cho một kiểu nào đó, thì ta tự nhiên sẽ thu 

được foldr và foldl đối với kiểu đó! 

Đây là cách mà ta biến Tree thành thực thể của Foldable: 
 

instance F.Foldable Tree where 

foldMap f EmptyTree = mempty 

foldMap f (Node x l r) = F.foldMap f l `mappend` 

f x `mappend` 

F.foldMap f r 
 

Ta hình dung như sau: nếu được cấp cho một hàm nhận vào một phần tử của cây 

đang xét và trả lại một giá trị monoid, thì ta sẽ làm thế nào để rút gọn cả cây về một 

giá trị monoid duy nhất? Khi đang fmap lên cây, cũng có nghĩa là ta áp dụng hàm 

lên một điểm nút rồi bằng cách đệ quy, ánh xạ hàm lên cây con bến trái cũng như cây 

con bên phải. Ở đây, ta có nhiệm vụ không chỉ ánh xạ một hàm, mà còn phải nối các 

kết quả lại thành một giá trị monoid bằng cách dùng mappend. Đầu tiên, ta xét 

trường hợp cây rỗng — một cây chỏng trơ không có giá trị lẫn cây con nào. Nó không 

chưa giá trị nào mà ta có thể cấp cho hàm tạo monoid hiện có được, vì vậy ta chỉ nói 

rằng nếu có cây rỗng, thì giá trị monoid mà nó trở thành sẽ là mempty. 

Trường hợp cây không rỗng thì hay hơn một chút. Nó chứa hai cây con và cả 

một giá trị nữa. Trong trường hợp này, bằng cách đệ quy ta foldMap cùng 

hàm f lên các cây con bên trái và bên phải. Hãy nhớ rằng, foldMap đang xét sẽ cho 

kết quả là một giá trị monoid. Ta cũng áp dụng hàm f cho giá trị ở điểm nút. Bây giờ 

ta có ba giá trị monoid (hai giá trị ở cây con và một sau khi áp dụng f lên giá trị điểm 

nút) và ta chỉ việc dồn chúng lại vào một giá trị duy nhất. Để làm điều này ta 

https://quangchien.wordpress.com/2012/05/07/chuong-8-learn-haskell/
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dùng mappend, và tự nhiên là cây con bên trái sẽ ra trước tiên, sau đó đến điểm nút 

và tiếp theo là cây con bên phải. 

Lưu ý rằng ta không phải cung cấp hàm nhận vào gái trị và trả lại một giá trị 

monoid. Ta nhận hàm đó như một tham số cho foldMap và tất cả việc mà ta cần 

quyết định là áp dụng hàm này ở đây và kết nối các monoid thu được như thế nào. 

Bây giờ khi đã có một thực thể Foldable cho kiểu dữ liệu cây, ta tự nhiên lại 

thu được cả foldr và foldl! Hãy xét cây sau đây: 
 

testTree = Node 5 

(Node 3 

(Node 1 EmptyTree EmptyTree) 

(Node 6 EmptyTree EmptyTree) 

) 

(Node 9 

(Node 8 EmptyTree EmptyTree) 

(Node 10 EmptyTree EmptyTree) 

) 
 

Nó có giá trị 5 tại gốc và ở nút trái là 3 với 1 phía trái và 6 phía phải. Nút phải 

của gốc có giá trị 9 à tiếp theo là 8 ở phía trái và 10 ở ngoài cùng bên phải. Với một 

thực thể Foldable, ta có thể thực hiện tất cả những phép gấp từng làm được với 

danh sách: 
 

ghci> F.foldl (+) 0 testTree 

42 

ghci> F.foldl (*) 1 testTree 

64800 
 

Đồng thời, foldMap không chỉ có ích trong việc tạo những thực 

thể Foldable mới; mà còn tiện dụng để rút gọn cấu trúc dữ liệu hiện có về một 

giá trị monoid. Chẳng hạn, nếu muốn biết liệu có số nào trong cây bằng 3 hay 

không, thì ta có thể làm như sau: 
 

ghci> getAny $ F.foldMap (\x -> Any $ x == 3) testTree 

True 

Ở đây, \x -> Any $ x == 3 là hàm nhận vào một số rồi trả lại một giá 

trị monoid, cụ thể là một Bool được gói trong Any. foldMap áp dụng hàm này 

cho từng phần tử trong cây rồi rút gọn các monoid thu được về một monoid duy 

nhất bằng mappend. Nếu ta làm như sau: 
 

ghci> getAny $ F.foldMap (\x -> Any $ x > 15) testTree 

False 
 

Tất cả các nút trên cây sẽ chứa giá trị Any False sau khi để hàm trong lambda 

áp dụng lên. Nhưng để có kết quả True, mappend với Any phải có ít nhất là một 

giá trị True làm tham số. Điều này lý giải tại sao kết quả cuối cùng là False, và 

có lý, vì không có giá trị nào trên cây lớn hơn 15. 

Ta cũng dễ dàng biến cây này thành danh sách bằng cách lập một 

hàm foldMap với hàm \x -> [x]. Bằng việc trước hết là phóng hàm này lên 



 

cây hiện có, mỗi phần tử sẽ trở nên một danh sách đơn phần tử. Thao 

tác mappend giữa các danh sách đơn này sẽ cho kết quả một danh sách duy nhất 

chứa tất cả những phần tử có trong cây: 
 

ghci> F.foldMap (\x -> [x]) testTree 

[1,3,6,5,8,9,10] 
 

Điều hay là tất cả những mẹo trên đây không chỉ giới hạn đối với cây, mà còn 

có tác dụng với bất kì thực thể Foldable nào. 
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13 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MONADS  

 

 
Khi lần đầu tiên nói về functor, chúng ta đã thấy rằng 

đó là khái niệm hữu ích cho những giá trị mà ta có 

thể ánh xạ lên chúng. Sau đó, ta đã phát triển thêm 

khái niệm này bằng cách giới thiệu các functor áp 

dụng, vốn cho phép ta xem các giá trị thuộc kiểu dữ 

liệu nhất định như những giá trị gắn với ngữ cảnh và 

dùng các hàm thông thường lên các giá trị đó trong 

khi vẫn giữ được ý nghĩa của các ngữ cảnh đó. 
Trong chương này, ta sẽ làm quen với monad, vốn là các functor ứng dụng 

được nâng cao, cũng giống như bản thân các functor ứng dụng là các functor nâng 

cao. 

 
Nâng cấp Functors ứng dụng của chúng ta 

Khi ta bắt đầu làm quen với functor, ta đã thấy 

rằng có thể ánh xạ các hàm lên nhiều kiểu dữ 

liệu khác nhau. Ta thấy được rằng, để phục vụ 

mục đích này, lớp Functor đã được giới thiệu 

và chúng khiến ta đặt câu hỏi: khi ta có một hàm 

thuộc kiểu a -> b và một kiểu dữ liệu nào 

đó, f a, thì làm thế nào để ta ánh xạ hàm này 

lên kiểu dữ liệu nêu trên để thu được f b? Ta 

đã thấy cách ánh xạ một thứ gì đó lên một Maybe a, một danh sách [a], một IO 
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a v.v. Thậm chí ta còn thấy cách ánh xạ một hàm a -> b lên các hàm khác thuộc 

kiểu r -> a để thu được hàm thuộc kiểu r -> b. Muốn trả lời câu hỏi làm thế 

nào để ánh xạ hàm lên một kiểu dữ liệu nào đó, thì tất cả những gì ta phải làm là 

nhìn vào kiểu của fmap: 
 

fmap :: (Functor f) => (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

Rồi sau đó làm cho nó hoạt động được với kiểu dữ liệu đang xét bằng cách viết 

thực thể Functor phù hợp. 

Khi ta thấy một cách cải thiện có thể được đối với functor và nói: Này, sẽ thế 

nào nếu hàm a -> b đó đã được bọc sẵn trong một giá trị functor? Chẳng hạn, nếu 

ta có Just (*3), làm thế nào ta có thể áp dụng thứ trên cho Just 5? Ta sẽ làm 

gì nếu không muốn áp dụng nó cho Just 5 nhưng lại muốn áp dụng 

cho Nothing ? Hoặc nếu có [(*2),(+4)], làm thế nào để áp dụng nó 

cho [1,2,3]? Thậm chí, bằng cách nào mà việc áp dụng này hoạt động được? Để 

trả lời những câu hỏi trên, lớp Applicative được giới thiệu, trong đó ta muốn lời 

giải đáp cho kiểu dữ liệu như sau: 
 

(<*>) :: (Applicative f) => f (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

Ta cũng có thể thấy rằng ta có thể lấy một giá trị thông thường để gói nó vào 

trong một kiểu dữ liệu. Chẳng hạn, ta có thể lấy một giá trị 1 và gói lại để nó trở 

thành Just 1. Hoặc để nó trở thành [1]. Hoặc trở thành một thao tác I/O chẳng để 

thực hiện điều gì mà chỉ trả lại 1. Hàm thực hiện điều này được gọi là thuần túy. 

Như ta đã nói, một giá trị áp dụng được có thể coi như một giá trị kèm theo một 

ngữ cảnh. Một giá trị fancy, nếu nói theo thuật ngữ tiếng Anh. Chẳng hạn, kí 

tự 'a' chỉ là một kí tự thông thường, nhưng Just 'a' lại có thêm một ngữ cảnh. 

Ở đây thay vì Char, ta có một Maybe Char, để cho ta biết rằng giá trị này có thể 

là một kí tự, nhưng cũng có thể là một sự vắng mặt của kí tự. 

Ta thấy được nét gọn gàng trong việc lớp Applicative cho phép dùng các 

hàm thông thường đối với các giá trị kèm ngữ cảnh nêu trên và cách mà ngữ cảnh đó 

được duy trì. Hãy xem nhé: 
 

ghci> (*) <$> Just 2 <*> Just 8 

Just 16 

ghci> (++) <$> Just "klingon" <*> Nothing Nothing 

ghci> (-) <$> [3,4] <*> [1,2,3] 

[2,1,0,3,2,1] 
 

À, hay đấy, bây giờ ta có thể coi chúng như các giá trị áp dụng; các giá 

trị Maybe a biểu diễn cho những đại lượng tính toán có thể bị thất bại, các giá 

trị [a] biểu diễn cho những đại lượng có thể nhận nhiều kết quả (đại lượng không 

tất định), các giá trị IO a biểu diễn những giá trị có hiệu ứng phụ, v.v. 

Monad là một sự mở rộng tự nhiên đối với các functor áp dụng; với monad, ta 

quan tâm đến điều này: nếu bạn có một giá trị kèm theo ngữ cảnh, m a, thì làm thế 

nào để áp dụng nó cho một hàm vốn nhận một a thông thường và trả lại một giá trị 

kèm theo ngữ cảnh? Tức là, làm thế nào để áp dụng một hàm có kiểu a -> m 

b cho một giá trị có kiểu m a? Như vậy, nhất định là ta sẽ muốn có hàm sau đây: 
 

(>>=) :: (Monad m) => m a -> (a -> m b) -> m b 
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Nếu có một giá trị fancy và một hàm nhận một giá trị thông thường nhưng 

trả lại một giá trị fancy, thì làm thế nào để đựa giá trị fancy này vào hàm nêu 

trên? Đây là câu hỏi chính mà ta sẽ quan tâm đến khi làm việc với monad. Ta viết m 

a thay vì f a vì m thay thế cho Monad, nhưng monad chỉ là các các functor áp dụng 

có hỗ trợ >>=. Hàm >>= được đọc là gắn. 

Khi ta có một giá trị thông thường a và một hàm thông thường a -> b sẽ dễ 

dàng đưa giá trị này vào trong hàm — bạn chỉ việc áp dụng hàm lên giá trị như thông 

thường và thế là xong. Nhưng khi ta xử lý các giá trị kèm theo ngữ cảnh nhất định, 

sẽ cần suy nghĩ một chút để xem là gắn các giá trị fancy này vào các hàm như thế nào 

và bằng cách nào phân tích được hành vi của chúng, nhưng bạn sẽ thấy rằng nó sẽ dễ 

như việc đếm đến ba 

 
Bắt tay vào xử lý Maybe 

Bây giờ khi đã hình dung sơ qua về monad, 

ta hãy xem liệu có thể làm rõ khái niệm này 

không. 

Chẳng có gì ngạc nhiên khi biết 

rằng Maybe là một monad, vậy ta hãy khám 

phá thêm về nó và xem rằng liệu ta có thể kết 

hợp nó với những điều ta biết về monad: 

Lúc này, hãy chắc chắn là bạn đã hiểu 

các applicative. Sẽ rất tốt nếu bạn có cảm nhận 

được cách hoạt động của các thực 

thể Applicative khác nhau và việc chúng 

biểu diễn cho các đại lượng nào, vì monad 

không có gì hơn là việc lấy kiến thức mà ta có 

sẵn về applicative rồi nâng cao lên. 

Một giá trị thuộc kiểu Maybe a biểu diễn 

cho một giá trị kiểu a kèm theo ngữ cảnh là việc 

tính toán có thể bị thất bại. Một giá trị Just "dharma" có nghĩa là 

chuỗi "dharma" có ở đó, trong khi một giá trị Nothing biểu diễn sự vắng mặt 

của chuỗi này, hoặc nếu bạn coi chuỗi như là kết quả tính toán, thì điều đó nghĩa là 

việc tính toán đã thất bại. 

Khi ta xem Maybe như là một functor, ta thấy được rằng nếu muốn fmap một 

hàm lên nó, thì functor này sẽ bị ánh xạ tất cả các phần tử trong nó, nếu nó là một 

giá trị Just, còn nếu không thì Nothing được giữ lại vì khi đó không có gì để 

ánh xạ lên nữa! 

Như thế này: 
 

ghci> fmap (++"!") (Just "wisdom") 

Just "wisdom!" 

ghci> fmap (++"!") Nothing 

Nothing 
 

Giống một functor áp dụng, nó hoạt động tương tự như vậy. Tuy nhiên các 

applicatives cũng có hàm được gói lại. Maybe là một functor áp dụng sao cho khi 

ta dùng <*> để áp dụng một hàm ở trong một Maybe lên một giá trị vốn nằm trong 

một Maybe, thì chúng phải cùng là các giá trị Just nếu muốn có kết quả là giá 
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trị Just, còn nếu không thì kết quả sẽ là Nothing. Điều này có lý vì nếu bạn viết 

thiếu một trong hai thứ: hàm hoặc thứ mà bạn áp dụng hàm lên, thì bạn sẽ không 

thể gột nên hồ khi không có bột, vì vậy bạn sẽ làm lan truyền thông tin về việc phép 

tính bị thất bại: 
 

ghci> Just (+3) <*> Just 3 

Just 6 

ghci> Nothing <*> Just "greed" 

Nothing 

ghci> Just ord <*> Nothing 

Nothing 
 

Cũng tương tự khi dùng phong cách áp dụng để khiến các hàm thông thường 

hoạt động với giá trị Maybe. Tất cả những giá trị đều phải là giá trị Just, nếu 

không thì tất cả sẽ là Nothing! 
 

ghci> max <$> Just 3 <*> Just 6 

Just 6 

ghci> max <$> Just 3 <*> Nothing 

Nothing 
 

Và bây giờ, hãy nghĩ về cách làm thế nào để viết >>= cho Maybe. Như đã 

nói, >>= nhận một giá trị monad, và một hàm nhận vào giá trị thông thường và trả 

lại một giá trị monad rồi cố gắng áp dụng hàm đó cho giá trị monad. Làm thế nào 

để nó hoạt động, nếu hàm chỉ nhận giá trị thường. Ồ, để làm được điều này, nó phải 

tính đến ngữ cảnh của giá trị monad đó. 

Trong trường hợp này, >>= sẽ nhận một giá trị Maybe a và một hàm thuộc 

kiểu a -> Maybe b rồi bằng cách nào đó áp dụng hàm lên Maybe a. Để hifnnh 

dung ra cách hoạt động, ta có thể dùng trực giác đã được phát huy từ trường hợp 

của Maybe vốn cũng là functor áp dụng. Chẳng hạn, giả sử ta có một hàm \x -> 

Just (x+1). Nó nhận vào một số, cộng với 1 rồi gói kết quả vào trong một Just: 
 

ghci> (\x -> Just (x+1)) 1 

Just 2 

ghci> (\x -> Just (x+1)) 100 

Just 101 
 

 

Nếu ta đưa 1 vào, nó sẽ lượng giá thành Just 2. Nếu ta đưa vào số 100, kết 

quả sẽ là Just 101. Rất dễ thấy. Bây giờ mới là chỗ khó: làm sao để đưa một giá 

trị Maybe vào trong hàm này? Nếu ta hình dung Maybe đóng vai trò một functor áp 

dụng, thì sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi nêu trên. Nếu ta đưa vào một giá trị Just thì nó 

lấy thứ ở bên trong Just rồi áp dụng hàm lên thứ đó. Nếu ta đưa vào một Nothing, 

thì, hừm, ta sẽ chỉ còn lại một hàm áp dụng lên Nothing. Và trong trường hợp này 

thì nó sẽ chỉ làm những gì trước đây ta làm và báo kết quả là Nothing. 

Thay vì gọi nó là >>=, từ giờ ta hãy gọi nó là applyMaybe. Nó nhận 

một Maybe a và một hàm vốn trả về một Maybe b rồi cố gắng áp dụng hàm này 

lên Maybe a. Sau đây là mã lệnh thực hiện: 
 

applyMaybe :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b 
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applyMaybe Nothing f = Nothing 

applyMaybe (Just x) f = f x 

 

Được rồi, bây giờ ta hãy nghịch chơi một lát. Ta sẽ dùng nó như hàm trung tố 

để cho giá trị Maybe nằm bên trái và hàm nằm bên phải: 
 

ghci> Just 3 `applyMaybe` \x -> Just (x+1) 

Just 4 

ghci> Just "smile" `applyMaybe` \x -> Just (x ++ " :)") 

Just "smile :)" 

ghci> Nothing `applyMaybe` \x -> Just (x+1) 

Nothing 

ghci> Nothing `applyMaybe` \x -> Just (x ++ " :)") 

Nothing 
 

Ở ví dụ trên, ta thấy rằng khi dùng applyMaybe với một giá trị Just và một 

hàm thì đơn giản là hàm sẽ được áp dụng cho giá trị bên trong Just. Khi ta cố gắng 

dùng nó với một Nothing, toàn bộ kết quả là Nothing. Sẽ ra sao nếu hàm này 

trả lại một Nothing? Hãy xem nhé: 
 

ghci> Just 3 `applyMaybe` \x -> if x > 2 then Just x else Nothing 

Just 3 

ghci> Just 1 `applyMaybe` \x -> if x > 2 then Just x else Nothing 

Nothing 
 

Đúng như ta dự liệu. Nếu giá trị monad ở bên trái là một Nothing, thì cả biểu 

thức lớn là Nothing. Và nếu hàm bên phải trả lại một Nothing, thì kết quả lại 

là Nothing. Điều này rất giống với khi ta dùng Maybe dưới dạng áp dụng và thu 

về kết quả Nothing nếu đâu đó ở bên trong xuất hiện một Nothing. 

Có vẻ như với Maybe, ta đã hình dung ra cách lấy một giá trị fancy rồi đưa nó 

vào hàm nhận giá trị thường để hàm trả lại một giá trị fancy. Ta đã làm điều này 

bằng cách ghi nhớ rằng một giá trị Maybe biểu diễn cho một đại lượng có thể bị 

thất bại trong quá trình tính toán. 

Có thể bạn đang tự hỏi, thế điều này có ích gì? Dường như các functor áp dụng 

thì mạnh hơn monad, vì functor áp dụng cho phép ta lấy một hàm thường rồi khiến 

nó hoạt động trên các giá trị kèm ngữ cảnh. Ta sẽ thấy rằng các monad cũng có thể 

làm điều này vì chúng là dạng nâng cấp của các functor áp dụng, và chúng còn có 

thể làm những thứ hay ho mà functor áp dụng không thể. 

Ta sẽ nhanh chóng trở lại Maybe, nhưng trước tiên, hãy kiểm tra lớp thuộc về 

các monad. 
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Lớp Monad 

Cũng giống như việc functor có lớp Functor và functor áp dụng có 

lớp Applicative, monad có lớp riêng của chúng: Monad! Oa, ai mà lường 

được? Đây là những thứ mà ta thấy ở lớp này: 
 

class Monad m where 

return :: a -> m a 

(>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b 

(>>) :: m a -> m b -> m b 

x >> y = x >>= \_ -> y 

 
fail :: String -> m a fail 

msg = error msg 
 

Hãy bắt đầu từ dòng lệnh thứ nhất. Nó nói 

rằng class Monad m where. Nhưng đợi đã, 

chẳng phải ta đã nói rằng monad chỉ là các functor 

áp dụng được tăng cường thêm ư? Không lẽ lại có 

ràng buộc về lớp ở đây giữa những dòng class 

(Applicative m) = > Monad m where để 

cho một kiểu dữ liệu buộc phải là functor áp dụng 

trước khi muốn là monad? À, nên có, nhưng khi 

Haskell được tạo lập, mọi người thấy các functor 

áp dụng không hợp với Haskell vì vậy chúng đã 

không có mặt ở đó. Nhưng yên tâm đi, mỗi monad 

là một functor áp dụng, ngay cả khi lời khai báo 

lớp Monad không phát biểu như vậy. 

Hàm đầu tiên mà lớp Monad định nghĩa 

là return. Nó giống như là pure, chỉ khác ở tên gọi. Kiểu của nó là (Monad m) 

=> a -> m a. Nó nhận một giá trị rồi đặt vào trong ngữ cảnh tối thiểu mặc định 

miễn là đủ chứa giá trị đó. Nói cách khác, nó nhận vào một thứ gì đó rồi bọc nó 

trong một monad. Nó luôn làm điều giống như hàm pure thuộc 

lớp Applicative thực hiện; điều đó nghĩa là ta đã làm quen với return. Ta đã 

dùng return khi lập trình với I/O. Ta đã dùng nó để lấy một giá trị rồi tạo ra một 

thao tác I/O giả, không làm gì ngoài việc trả lại giá trị đó. Với Maybe, nó nhận một 

giá trị rồi bọc vào trong một Just. 

 

NOTE Một lưu ý nhỏ:: return không hề giống các lệnh return trong đa số các ngôn 

ngữ khác. Nó chẳng kết thúc việc thực thi của hàm hay gì đó, mà đơn giản là chỉ 

nhận một giá trị thường rồi đặt nó vào trong một ngữ cảnh. 

 

Hàm tiếp theo là >>=, hoặc bind (gắn). Nó giống như việc áp dụng hàm, nhưng 

thay vì việc lấy một giá trị thường rồi đưa vào hàm thông thường, nó lấy một giá trị 

monad (tức là giá trị với một ngữ cảnh) rồi đưa nó vào hàm nhận một giá trị thường 

nhưng trả lại một giá trị monad. 
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Tiếp theo, ta có >>. Giờ thì ta không chú ý nhiều về nó vì nó có một cách tạo 

lập mặc định và ta gần như không bao giờ phải tự tạo lập khi tạo nên các thực thể 

Monad. 

Hàm cuối cùng của lớp Monad là fail. Ta không bao giờ dùng hẳn nó khi 

viết mã lệnh. Thay vì vậy, Haskell sẽ dùng nó để cho phép việc tính toán thất bại 

trong một cấu trúc cú pháp đặc biệt đối với monad mà sau này ta sẽ gặp. Bây giờ thì 

ta không cần phải lo lắng quá nhiều về fail. 

Giờ khi đã biết lớp Monad trông ra sao, ta hãy xem làm thế nào mà Maybe là 

thực thể của Monad! 
 

instance Monad Maybe where 

return x = Just x 

Nothing >>= f = Nothing 

Just x >>= f = f x fail 

_ = Nothing 
 

return cũng giống như pure, vì vậy cái đó không đòi hỏi suy nghĩa nhiều. 

Ta chỉ cần làm những gì giống như đã làm với lớp Applicative rồi bọc nó lại 

trong một Just. 

Hàm >>= cũng giống như applyMaybe. Khi đưa Maybe a vào hàm này, ta 

cần để ý ngữ cảnh và trả lại Nothing nếu giá trị vế trái là Nothing vì nếu không 

có giá trị ở đây thì sẽ không thể nào áp dụng hàm được. Nếu giá trị là Just thì ta 

lấy thứ bên trong nó rồi đem áp dụng cho f. 

Ta có thể nghịch chơi với Maybe như thể một monad: 
 

ghci> return "WHAT" :: Maybe String 

Just "WHAT" 

ghci> Just 9 >>= \x -> return (x*10) 

Just 90 

ghci> Nothing >>= \x -> return (x*10) 

Nothing 
 

Không có gì mới và hay ho ở dòng lệnh đầu tiên vì ta đã dùng pure với Maybe 

rồi và biết được rằng return chỉ là pure dưới một tên gọi khác. Hai dòng tiếp 

theo cho thấy thêm phần nào về >>= . 

Lưu ý cách ta đưa Just 9 vào cho hàm \x -> return (x*10), thì x lấy 

giá trị 9 bên trong hàm. Dường như ta đã có thể kết xuất được giá trị từ 

một Maybe mà ta không phải khớp mẫu. Và ta vẫn không mất ngữ cảnh của giá 

trị Maybe ở đây, vì khi nó là Nothing, thì kết quả của việc dùng >>= cũng sẽ 

là Nothing. 
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Thăng bằng trên dây 
Bây giờ khi đã biết cách đưa một giá 

trị Maybe a vào một hàm có kiểu a -> 

Maybe b trong khi vẫn tính đến ngữ 

cảnh của việc tính toán thất bại có thể xảy 

ra thì hãy xem cách mà ta có thể 

dùng >>= lặp đi lặp lại để xử lý nhiều giá 

trị Maybe a cùng lúc. 

Pierre quyết định nghỉ việc tại một 

trại cá và thử việc đi trên dây. Anh ấy 

không hề kém, nhưng chỉ gặp một vấn đề: 

những con chim luôn đậu vào cây sào 

dùng để giữ thăng bằng. Chúng đậu vào 

một lúc để nghỉ ngơi, chuyện trò và rồi lại 

tung cánh để kiếm tìm những mẩu vụn 

bánh mì.  Điều này cũng sẽ chẳng làm 

Pierre bận tâm nếu như số chim đậu bên trái cây sào luôn bằng đúng với số chim 

đậu bên phải. nhưng đôi khi tất cả lũ chim quyết định đậu vào một bên và rồi làm 

anh ta mất thăng bằng và ngã nhào (xuống lưới bảo vệ). 

Giả sử rằng anh đã giữ thăng bằng nhờ việc số chim đậu bên trái sào bằng không 

hơn kém so với bên phải là ba chú chim. Như vậy nếu có một con chim bên phải và 

bốn ở bên trái, thì anh ấy vẫn ổn. Nhưng nếu con chim thứ năm đậu vào bên trái, thì 

anh sẽ mất thăng bằng và ngã. 

Chúng ta sẽ mô phỏng việc chim đậu xuống và bay khỏi sào rồi xem liệu rằng 

Pierre có giữ được thăng bằng không sau khi một số chim nhất định bay đến rồi bay 

đi. Chẳng hạn, ta sẽ xem rằng điều gì xảy đến với Pierre khi con chim thứ nhất bay 

đên sđậu vào bên trái, rồi bốn con chim đến đậu vào bên phải sau đó con chim đã 

đậu vào bên trái quyết định bay đi. 

 

Code, Code, Code 

Ta có thể biểu diễn cây sào chỉ bằng một cặp số nguyên. Số thứ nhất để chỉ số chim 

đậu bên trái còn số bên phải để chỉ số chim bên phải: 
 

type Birds = Int 

type Pole = (Birds, Birds) 
 

Trước hết ta lập một kiểu tuowgn đồng với Int, gọi là Birds, vì ta sẽ dùng 

số nguyên để biểu diễn số chim ở đó. Tiếp theo ta lập một kiểu tương 

đồng (Birds,Birds) và gọi là Pole (đừng nhầm với Polish là người Ba Lan). 

Tiếp theo, ta sẽ tạo các hàm nhận lấy số chim và đặt chúng lên từng phía của 

cây sào. Sau đây là các hàm này: 
 

landLeft :: Birds -> Pole -> Pole 

landLeft n (left, right) = (left + n, right) 

 
landRight :: Birds -> Pole -> Pole 

landRight n (left, right) = (left, right + n) 
 

Ta hãy thử dùng các hàm này xem: 
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ghci> landLeft 2 (0, 0) 

(2,0) 

ghci> landRight 1 (1, 2) 

(1,3) 

ghci> landRight (-1) (1, 2) 

(1,1) 
 

Để xua chim bay đi ta chỉ cần lấy một số âm làm số chim đậu lên một bên sào. 

Vì việc chim đậu trên Pole sẽ trả lại một Pole, nên ta có thể xâu chuỗi những 

lượt áp dụng landLeft và landRight: 
 

ghci> landLeft 2 (landRight 1 (landLeft 1 (0, 0))) 

(3,1) 
 

Khi ta áp dụng hàm landLeft 1 cho (0,0) ta thu được (1,0). Tiếp theo, 

ta cho một con chim đậu lên phía phải, kết quả là (1,1). Sau cùng có hai con chim 

đậu lên phía trái, cho kết quả là (3,1). Ta áp dụng một hàm cho thứ gì đó bằng 

cách trước hết là viết hàm tiếp theo đó là tham số, nhưng ở đây tốt hơn là Pole đi 

trước rồi mới hàm biểu diễn chim đậu theo sau. Nếu ta lập một hàm như sau: 
 

x -: f = f x  
 

 

thì ta có thể áp dụng các hàm bằng cách trước hết là các tham số rồi mới đến 

hàm: 
 

ghci> 100 -: (*3) 

300 

ghci> True -: not 

False 

ghci> (0, 0) -: landLeft 2 

(2,0) 

Bằng việc này, ta có thể lặp lại việc cho chim đậu lên hai đầu sào theo cách dễ 

đọc hơn: 
 

ghci> (0, 0) -: landLeft 1 -: landRight 1 -: landLeft 2 

(3,1) 
 

Khá hay đấy! Ví dụ này tương ứng với cái trước đây mà ta liên tiếp cho chim 

đậu lên sào, chỉ khác là bây giờ mã lệnh đã gọn gàng hơn. Ở đây, sự rõ ràng đã thể 

hiện rõ khi ta bắt đầu với (0,0) rồi cho một con chim đậu lên đầu trái, một con ở 

đầu phải, rồi sau cùng là hai con ở đầu trái. 

 
Bay đi 

Đến giờ thì vẫn ổn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu 10 con chim đậu lên một đầu? 
 

ghci> landLeft 10 (0, 3) 

(10,3) 
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10 con chim đậu lên đầu trái trong khi chỉ có 3 con ở đầu phải? Chắc chắn 

như vậy sẽ làm anh Pierre tội nghiệp ngã nhào! Điều này dễ thấy rồi, nhưng 

điều gì sẽ xảy ra nếu ta có chuỗi chim đậu như sau: 
 

ghci> (0, 0) -: landLeft 1 -: landRight 4 -: landLeft (-1) -: landRight (-2) 

(0,2) 
 

Dường như mọi việc đều ổn nhưng nếu bạn theo các bước ở đây, bạn sẽ thấy 

rằng một lúc nào đó sẽ có 4 con chim ở đầu phải và không có con chim nào ở đầu 

trái! Để sửa điều này, ta phải xem thêm các hàm landLeft và landRight.  

Từ những gì ta thấy, ta muốn các hàm này có khả năng thất bại trong quá trình 

hoạt động. Nghĩa là, ta muốn chúng trả lại một giá trị Pole mới nếu sào vẫn thăng 

bằng, nhưng thất bại nếu số chim đậu mất cân đối rõ rệt. Và để thêm một ngữ cảnh 

thất bại vào cho giá trị thì không có gì hay hơn là dùng Maybe! Hãy viết lại các 

hàm này: 
 

landLeft :: Birds -> Pole -> Maybe Pole 

landLeft n (left, right) 

| abs ((left + n) - right) < 4 = Just (left + n, right) 

| otherwise = Nothing 

 
landRight :: Birds -> Pole -> Maybe Pole landRight 

n (left, right) 

| abs (left - (right + n)) < 4 = Just (left, right + n) 

| otherwise = Nothing 
 

Thay vì trả lại một Pole, các hàm này trả lại một Maybe Pole. Chúng vẫn 

nhận số chim và giá trị sào cũ như trước, nhưng lần này thì kiểm tra xem việc cho 

từng ấy chim đậu lên sào liệu có làm Pierre mất thăng bằng không. Ta dùng chốt 

canh để kiểm tra xem hiệu số giữa hai số chim đậu lên hai đầu sào có dưới 4 hay 

không. Nếu đúng, thì ta bọc giá trị Pole mới này vào trong Just rồi trả lại nó. Còn 

nếu không, ta trả lại Nothing, để chỉ sự thất bại. 

Ta hãy cho chúng chạy thử xem sao: 
 

ghci> landLeft 2 (0, 0) 

Just (2,0) 

ghci> landLeft 10 (0, 3) 

Nothing 
 

Đẹp đấy! Khi ta cho chim đậu mà vẫn đảm bảo rằng Pierre vẫn thăng bằng, thì 

ta có một giá trị Pole mới bọc trong Just. Nhưng khi có nhiều chim đậu lên một 

đầu sào, ta thu đượcNothing. Điều này hay, nhưng dường như ta mất khả năng 

cho chim đậu nhiều lần lên sào. Ta không viết được landLeft 1 (landRight 

1 (0,0)) nữa vì khi áp dụng landRight 1 lên (0,0), ta không thu về 

được Pole, mà là một Maybe Pole. landLeft 1 nhận một Pole và không 

phải Maybe Pole. 

Ta cần một cách để nhận Maybe Pole và đưa nó vào một hàm nhận Pole rồi 

trả lại một Maybe Pole. Thật may là ta có >>=, để chuyên làm việc này 

cho Maybe. Hãy thử dùng nó xem sao: 
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ghci> landRight 1 (0, 0) >>= landLeft 2 

Just (2,1) 
 

Cần nhớ rằng, landLeft 2 có kiểu là Pole -> Maybe Pole. Ta không 

thể đơn thuần đưa vào Maybe Pole vốn là kết quả của landRight 1 (0,0), 

vì vậy ta đã dùng >>= để lấy giá trị đó cùng với ngữ cảnh và đưa nó cho landLeft 

2. >>= cho phép ta coi giá trị Maybe như là một giá trị kèm ngữ cảnh vì nếu ta 

đưa Nothing vào landLeft 2, thì kết quả là Nothing và sự thất bại sẽ lan 

truyền. 
 

ghci> Nothing >>= landLeft 2 

Nothing 
 

Với cách này, bây giờ ta có thể xâu chuỗi các hàm khiến chim đậu (mà bản 

thân các hàm có thể thất bại trong khi tính toán) vì >>= cho phép ta đưa một giá 

trị monad vào một hàm nhận giá trị thường. 

Sau đây là chuỗi các hàm mô tả chim đậu: 
 

ghci> return (0, 0) >>= landRight 2 >>= landLeft 2 >>= landRight 2 

Just (2,4) 
 

Ngay ở đầu, ta đã dùng return để nhận một giá trị Pole và gói nó vào trong 

một Just. Ta đã có thể chỉ cần áp dụng landRight 2 cho (0,0), để thu được 

kết quả tương tự, nhưng cách làm này có thể sẽ thống nhất hơn khi dùng >>= cho 

từng hàm. Just (0,0) được đưa vào cho landRight 2, tạo ra kêt quả Just 

(0,2), và đến lượt nó, lại được đưa vào landLeft 2, tạo nên Just (2,2), 

và cứ như vậy. 

Hãy nhớ lại ví dụ kiểu này từ trước khi ta đưa việc thất bại trong tính toán vào: 
 

ghci> (0, 0) -: landLeft 1 -: landRight 4 -: landLeft (-1) -: landRight (-2) 

(0,2) 

Nó không mô phỏng đúng lắm tương tác giữa người đi trên dây và lũ chim vì 

đến giữa chừng thì anh ta mất thăng bằng nhưng kết quả lại không phản ánh điều 

đó. Nhưng hãy bắt đầu bằng việc dùng cách áp dụng monad (>>=) thay vì áp dụng 

thông thường: 
 

ghci> return (0, 0) >>= landLeft 1 >>= landRight 4 >>= landLeft (-1) >>= landRight (-2) 

Nothing 
 

Thật tuyết. Kết quả cuối biểu thị sự thất bại tính toán, đó là điều ta dự định. 

Hãy xem làm thế nào để có kết quả này: 

1. return đặt (0,0) vào một ngữ cảnh mặc định, biến nó thành Just (0,0). 

2. Just (0,0) >>= landLeft 1 xảy ra. Vì Just (0,0) là một giá 

trị Just, nên landLeft 1 được áp dụng cho (0,0), kết quả là Just 

(1,0), vì các con chim đậu vẫn tương đối thăng bằng. 

3. Just (1,0) >>= landRight 4 xảy ra và kết quả là Just (1,4) và 

tính cân bằng vẫn được duy trì, dù rất mong manh. 
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4. Just (1,4) được đưa vào landLeft (-1). Điều này nghĩa là landLeft 

(-1) (1,4) xảy ra. Bây giờ vì cách hoạt động của landLeft, mà kết quả 

là Nothing, vì kết quả giá trị cây sào là mất cân đối. 

5. Bây giờ khi đã có trong tay Nothing, ta đưa nó vào landRight (-2), 

nhưng vì nó là một Nothing, nên kết quả sẽ tự động là Nothing, vì ta không 

có gì để landRight (-2) áp dụng với. 

 

Ta không thể đạt được kết quả trên nếu chỉ sử dụng Maybe làm functor áp dụng. 

Nếu bạn thử viết, bạn sẽ bế tắc, vì các functor áp dụng không cho phép các giá trị áp 

dụng tương tác lẫn nhau. Cùng lắm là chúng có thể dùng được làm tham số cho hàm 

bằng cách dùng phong cách áp dụng thôi.  

Các toán tử áp dụng sẽ lấy những kết quả của chúng rồi đưa kết quả này vào cho 

hàm với hình thức phù hợp đối với từng giá trị áp dụng rồi hợp lại các giá trị áp dụng 

sau cùng với nhau, nhưng sẽ không có tương tác đáng kể giữa chúng. Trái lại, ở đây, 

mỗi bước lại phụ thuộc vào kết quả của bước liền trước. Mỗi khi chim đậu, kết quả 

có thể xảy ra ở thời điểm trước được xem xét và trạng thái cân bằng của cây sào được 

kiểm tra. Điều này quyết định xem việc chim đậu có ứng với kết quả tính toán thành 

công (sào vẫn cân bằng) hay không. 

 
Chuối trên dây 

Ta cũng có thể lập một hàm để phớt lờ số chim 

hiện có trên cây sào thăng bằng mà chỉ nhằm làm 

cho Pierre trượt ngã. Ta sẽ gọi hàm này 

là banana: 
 

banana :: Pole -> Maybe Pole 

banana _ = Nothing 
 

Bây giờ ta có thể xâu chuỗi nó lại cùng với các hàm chỉ định cho chim đậu. Nó 

sẽ luôn làm cho người đi trên dây bị ngã, vì hàm banana này phớt lờ bất kì thứ gì 

được cấp cho nó và luôn trả lại thất bại trong tính toán. Hãy kiểm tra này: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ghci> return (0, 0) >>= landLeft 1 >>= banana >>= landRight 1 

Nothing 
 

Giá trị Just (1,0) được đưa vào banana, nhưng nó tạo ra một Nothing, 

vốn khiến mọi thứ trả lại kết quả Nothing. Thật không may! 

Thay vì tạo lập các hàm phớt lờ số liệu đầu vào và chỉ trả lại một giá trị monadic 

định trước, thì ta có thể dùng hàm >>, vốn có nội dung như sau: 
 

(>>) :: (Monad m) => m a -> m b -> m b 

m >> n = m >>= \_ -> n 
 

Thông thường, việc truyền một giá trị nào đó vào hàm mà bản thân nó phớt lờ 

tham số và luôn trả lại một giá trị định trước thì sẽ luôn trả lại giá trị định trước đó. 

Tuy nhiên với các monad thì ta còn phải xét đến ngữ cảnh và ý nghĩa của chúng 

nữa. Sau đây là cách mà >> hoạt động với Maybe: 
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ghci> Nothing >> Just 3 

Nothing 

ghci> Just 3 >> Just 4 

Just 4 

ghci> Just 3 >> Nothing 

Nothing 
 

Nếu thay thế >> bằng >>= \_ ->, bạn sẽ dễ thấy được tại sao nó lại có hành 

vi như trên. 

Ta có thể thay thế hàm banana trong chuỗi này với một >> và tiếp theo là 

một Nothing: 
 

ghci> return (0, 0) >>= landLeft 1 >> Nothing >>= landRight 1 

Nothing 
 

Thế đó, sự thất bại trong tính toán là rõ ràng và luôn được bảo đảm! 

Cũng cần phải xem điều gì sẽ xảy ra nếu ta không khéo quyết định coi các 

giá trị Maybe như những giá trị kèm theo ngữ cảnh thất bại rồi đưa chúng vào 

trong hàm, như đã làm ở trên. Sau đây là hệ quả một loạt các lượt chim đậu: 
 

routine :: Maybe Pole 

routine = case landLeft 1 (0, 0) of 

Nothing -> Nothing 

Just pole1 -> case landRight 4 pole1 of 

Nothing -> Nothing 

Just pole2 -> case landLeft 2 pole2 of 

Nothing -> Nothing 

Just pole3 -> landLeft 1 pole3 
 

Ta để một con chim đậu vào đầu sào bên trái 

rồi kiểm tra khả năng tính toán thất bại và khả năng 

thành công. Trong trường hợp thất bại, ta trả lại 

một Nothing. Trong trường hợp thành công, ta để 

chim đậu lên đầu sào bên phải rồi lặp lại tính toán 

từ đầu. Việc chuyển đổi công đoạn lằng nhằng này 

về một chuỗi các ứng dụng monad bằng >>= là một 

ví dụ kinh điển cho thấy monad Maybe đã giúp ta 

tiết kiệm được nhiều thời gian khi phải thực hiện 

liên tiếp những tính toán có khả năng bị thất bại. 

Lưu ý cách lập Maybe của >>= phản ánh 

chính xác logic nhìn nhận nếu một giá trị 

là Nothing và nếu đúng vậy, thì lập tức trả 

lại Nothing còn nếu không thì tiếp tục với giá trị bên trong Just. 

Ở mục này, ta sẽ lấy một số hàm đã có và thấy rằng chúng sẽ hoạt động tốt hơn 

nếu các giá trị trả lại cho phép xét đến thất bại trong tính toán. Bằng cách biến những 

giá trị như vậy thành giá trị Maybe rồi thay thế những áp dụng thông thường 

bằng >>=, thì tự nhiên ta có một cơ chế xử lý những thất bại, vì >>= theo quy định 

phải bảo tồn ngữ cảnh của giá trị mà nó áp dụng cho hàm. Trong trường hợp này, 
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ngữ cảnh nói rằng giá trị đang xét là giá trị kèm theo thất bại và vì vậy khi áp dụng 

hàm với những giá trị như vậy thì cũng phải tính đến khả năng thất bại. 

 
Cách viết “do” 

Trong Haskell, các monad hữu ích đến nỗi chúng có hẳn cú pháp riêng với tên 

gọi là cách viết (kí pháp) do. Ta đã bắt gặp cách viết do khi thực hiện I/O và nói 

rằng chúng dùng để nối nhiều thao tác I/O lại với nhau. À, hóa ra là cách 

viết do không chỉ dùng riêng cho IO, mà còn dùng được cho bất kì monad nào. Về 

nguyên tắc cách làm với monad cũng như vậy: xâu chuỗi các giá trị monad lại với 

nhau. Ta sẽ xem cách viết do hoạt động như thế nào và vì sao nó có ích. 

Hãy xét ví dụ áp dụng monad thường gặp sau đây: 
 

ghci> Just 3 >>= (\x -> Just (show x ++ "!")) 

Just "3!" 
 

Ta đã gặp ví dụ này rồi. Đưa một giá trị monad vào cho một hàm để trả 

lại một giá trị monad, không có gì là ghê gớm. Lưu ý rằng khi ta viết như thế 

này, x sẽ biến thành 3 bên trong lambda như thế nào. Một khi ta đã ở trong 

lambda đó rồi, thì nó chỉ là một giá trị thông thường thay vì một giá trị 

monad. Bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu ta có một >>= khác trong hàm đó? 

Hãy kiểm tra nhé: 
 

ghci> Just 3 >>= (\x -> Just "!" >>= (\y -> Just (show x ++ y))) 

Just "3!" 
 

A, cách dùng >>= lồng ghép nhau! Ở lambda ngoài cùng, ta đưa Just 

"!" cho lambda \y -> Just (show x ++ y). Bên trong lambda này, y trở 

thành "!". x vẫn là 3 vì ta lấy nó từ lambda bên ngoài. Tất cả những điều này gợi 

cho tôi nhớ về biểu thức sau: 
 

ghci> let x = 3; y = "!" in show x ++ y 

"3!" 
 

Sự khác biệt chủ yếu giữa hai ví dụ trên là các giá trị trong ví dụ thứ nhất đều 

là giá trị monad. Chúng là các giá trị có ngữ cảnh thất bại. Ta có thể thay thế bất kì 

giá trị nào trong số đó với giá trị thất bại: 
 

ghci> Nothing >>= (\x -> Just "!" >>= (\y -> Just (show x ++ y))) 

Nothing 

ghci> Just 3 >>= (\x -> Nothing >>= (\y -> Just (show x ++ y))) 

Nothing 

ghci> Just 3 >>= (\x -> Just "!" >>= (\y -> Nothing)) 

Nothing 
 

Ở dòng lệnh thứ nhất, việc đưa Nothing vào một hàm tự nhiên sẽ có được kết 

quả Nothing. Ở dòng lệnh thứ hai, ta đưa Just 3 vào một hàm và x trở thành 3, 

nhưng sau đó ta đưa một Nothing vào cho lambda phía trong và kết quả của điều 

này là Nothing, và khiến cho lambda phía ngoài cũng cho ra Nothing. Như vậy 
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việc này cũng tựa như gán các giá trị vào các biến trong biểu thức let, chỉ khác là 

các giá trị ở đây là những giá trị monad. 

Để minh họa rõ hơn về điểm này, ta hãy viết đoạn mã lệnh sau vào một tập tin 

lệnh và để cho từng giá trị Maybe chiếm nguyên một dòng: 
 

foo :: Maybe String 

foo = Just 3 >>= (\x -> Just 

"!" >>= (\y -> Just 

(show x ++ y))) 
 

Để giúp ta khỏi phải viết tất cả những lambda khó chịu như vậy, Haskell cho 

phép dùng cách viết do. Nó cho phép ta viết lại đoạn mã trên như sau: 
 

foo :: Maybe String 

foo = do 

x <- Just 3 

y <- Just "!" 

Just (show x ++ y) 
 

Dường như ta đã giành được khả năng để tạm thời kết xuất các 

thứ từ giá trị Maybe mà không phải kiểm tra xem liệu giá 

trị Maybe là Just hay Nothing ở mỗi bước tính. Thật là hay! 

Nếu bất kì giá trị nào mà ta cố thử kết xuất mà là Nothing, thì 

toàn bộ biểu thức do sẽ trả lại kết quả Nothing. Ta đang giật 

những giá trị (có thể đang tồn tại) rồi để cho >>= lo ngữ cảnh đi 

cùng với những giá trị này. Điều quan trọng là nhớ rằng các biểu 

thức do chỉ là cú pháp khác dùng để xâu chuỗi các giá trị monad. 

 
Hãy làm như tôi 

Trong một biểu thức do, mỗi dòng là một giá trị monad. Để xem xét kết quả này, 

ta dùng <-. Nếu ta có một Maybe String và dùng <- để gắn nó với một biến, thì 

biến này sẽ là một String, cũng như khi ta dùng >>= để đưa các giá trị monad vào 

trong lambda. Giá trị monad cuối cùng trong một biểu thức do, như Just (show 

x ++ y) ở đây, không thể dùng được với <- để gắn kết quả của nó, vì điều này vô 

nghĩa khi ta dịch ngược biểu thức do về một chuỗi các áp dụng >>=. Thay vào đó, 

kết quả của nó là kết quả của giá trị monad đã được hợp lại, có xét đến thất bại khả 

dĩ của bất kì những giá trị monad trước đó. 

Chẳng hạn, hãy xét dòng lệnh sau: 
 

ghci> Just 9 >>= (\x -> Just (x > 8)) 

Just True 
 

Vì tham số bên trái của >>= là một giá trị Just nên the lambda được áp dụng 

cho 9 và kết quả là Just True. Nếu viết lại bằng do, ta sẽ có đoạn mã lệnh: 
 

marySue :: Maybe Bool 

marySue = do 

x <- Just 9 

Just (x > 8) 
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Nếu so sánh hai cách viết trên, ta dễ thấy được lý do mà kết quả của toàn bộ giá 

trị monad là kết quả của giá trị monad cuối cùng trong biểu thức do xâu chuỗi cùng 

với tất cả giá trị trước đó. 

 
Pierre trở lại 
Quá trình cân bằng còn có thể được diễn đạt bằng cách viết do. landLeft và 

landRight nhận một số chim và một Pole rồi tạo ra một Pole được bọc 

trong Just, trừ khi người đi trên dây trượt chân; khi đó giá trị Nothing được tạo 

ra. Ta dùng >>= để xâu chuỗi những bước liên tiếp vì mỗi bước lại phụ thuộc vào 

bước liền trước nó và mỗi bước đã thêm vào một ngữ cảnh là thất bại có thể xảy ra. 

Sau đây là trường hợp hai con chim đậu vào bên trái và sau đó hai con chim đậu 

vào bên phải và một con đậu thêm vào bên trái cây sào: 
 

routine :: Maybe Pole 

routine = do 

start <- return (0, 0) first 

<- landLeft 2 start second 

<- landRight 2 first 

landLeft 1 second 
 

 

 

 

 

 Ta hãy xem liệu anh ấy còn giữ thăng bằng được không: 
 

ghci> routine 

Just (3,2) 
 

À vẫn thăng bằng! Tuyệt. Khi ta thực hiện quá trình này bằng cách viết hẳn 

ra >>=, thì ta thường nói đại loại như return (0,0) >>= landLeft 2, 

vì landLeft 2 là một hàm trả về một giá trị Maybe. Tuy vậy, với các biểu 

thức do thì mỗi dòng lệnh phải thể hiện một giá trị monad. Vì vậy ta phải truyền hẳn 

cái Pole trước đó vào cho các hàm landLeft và landRight. Nếu kiểm tra 

những biến mà ta gắn các giá trị Maybe vào, ta thấy start sẽ là (0,0), first sẽ 

là (2,0) và cứ như vậy. 

Vì các biểu thức do được viết theo từng dòng, theo nhận định cá nhân, chúng có 

thể giống như mã lệnh trong ngôn ngữ mệnh lệnh. Nhưng điều cốt yếu là, chúng có 

tính tuần tự, vì mỗi giá trị trên từng dòng lại dựa vào kết quả của những giá trị trước 

đó, cùng với ngữ cảnh của chúng (mà ở đây là việc tính toán thành công hay thất bại). 

Một lần nữa, hãy xem đoạn mã lệnh này sẽ trông như thế nào nếu ta không dùng 

đến khía cạnh monad của Maybe: 
 

routine :: Maybe Pole 

routine = 

case Just (0, 0) of 

Nothing -> Nothing 

Just start -> case landLeft 2 start of 

Nothing -> Nothing 

Just first -> case landRight 2 first of 

Nothing -> Nothing 

Just second -> landLeft 1 second 
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Ta thấy rằng trong trường hợp thành công, thì bộ nằm trong Just (0,0) trở 

thành start, kết quả của landLeft 2 start trở thành first, và cứ như vậy. 

Nếu ta muốn ném vỏ chuối vào bước đi của Pierre bằng việc can thiệp vào khối 

lệnh do, ta có thể viết như sau: 
 

routine :: Maybe Pole 

routine = do 

start <- return (0, 0) 

first <- landLeft 2 start 

Nothing 

second <- landRight 2 first 

landLeft 1 second 
 

 

Khi viết một dòng lệnh trong khối do mà không gắn một giá trị monad vào 

với <-, thì điều này cũng giống như đặt >> vào sau giá trị mà ta muốn phớt lờ kết 

quả của nó. Ta xâu chuỗi giá trị monad nhưng phớt lờ kết quả của nó vì không quan 

tâm nó là gì; như vậy thì hay hơn là cách viết tương đương, _ <- Nothing. 

Việc lựa chọn khi nào dùng do và khi nào dùng hẳn >>= là tuỳ thuộc vào bạn. 

Tôi nghĩ ràng ví dụ trên thiên về viết hẳn >>= vì mỗi bước lại phụ thuộc vào kết 

quả cụ thể của bước liền trước đó. Với khối lệnh do, ta phải viết cụ thể ra cây sào 

nào đang được xét, nhưng mỗi lần ta lại dùng đối tượng mà đã xét đến ngay trước 

đó. Dù vậy, việc này cũng giúp ta hiểu sâu hơn về cách viết do. 

 
Khớp mẫu và lỗi 

Trong cách viết do, khi gắn các giá trị monad vào với tên gọi, ta có thể tận dụng 

khớp mẫu, cũng như trong các biểu thức let và các tham số hàm. Sau đây là một 

ví dụ khớp mẫu trong một biểu thức do: 
 

justH :: Maybe Char 

justH = do 

(x:xs) <- Just "hello" 

return x 
 

 

Ta dùng khớp mẫu để lấy kí tự thứ nhất từ chuỗi "hello" rồi biểu diễn nó như 

kết quả. Theo đó, justH được lượng giá thành Just 'h'. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu việc khớp mẫu này thất bại? Khi trong hàm xảy ra thất bại 

ở khớp mẫu, thì dạng mẫu tiếp theo sẽ được khớp. Nếu trong hàm, tất cả các mẫu đều 

bị bỏ sót thì sẽ có lỗi được tung ra và chương trình bị đổ vỡ. Ngược lại, nếu khớp 

được với mẫu tương ứng với từng trường hợp thất bại trong biểu thức let thì lỗi sẽ 

được xủ lý ngay, vì không hề có cơ chế lọt qua các dạng mẫu ở biểu thức let.  

Khi thất bại trong việc khớp mẫu xảy ra trong biểu thức do thì hàm fail sẽ 

được gọi. Nó thuộc về lớp Monad và hàm này cho phép khớp mẫu thất bại dẫn đến 

sự thất bại trong ngữ cảnh của monad đang xét, thay vì làm chương trình đổ vỡ. 

Hàm fail mặc định được lập như sau: 
 

fail :: (Monad m) => String -> m a 

fail msg = error msg 
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Vì vậy theo mặc định, hàm này sẽ làm chương trình đổ vỡ, nhưng các monad 

có bao hàm ngữ cảnh thất bại có thể xảy ra (như Maybe) thì thường tự lập ra các 

hàm riêng. Đối với trường hợp Maybe, hàm được lập như sau: 
 

fail _ = Nothing 
 

 

Nó phớt lờ thông báo lỗi và tạo ra Nothing. Như vậy khi việc khớp mẫu thất 

bại trong một giá trị Maybe viết theo cấu trúc do, thì toàn bộ giá trị tạo nên sẽ 

là Nothing. Thế này hay hơn là để cho chương trình đổ vỡ. Sau đây là một biểu 

thức do với một dạng mẫu dễ bị thất bại: 
 

wopwop :: Maybe Char 

wopwop = do 

(x:xs) <- Just "" 

return x 
 

 

Việc khớp mẫu thất bại, và hậu quả cũng như việc cả dòng lệnh chứa dạng 

mẫu được thay thế bởi một Nothing. Ta hãy thử gõ vào: 
 

ghci> wopwop 

Nothing 
 

Việc khớp mẫu thất bại đã gây ra thất bại trong ngữ cảnh của monad đang xét 

thay vì gây thất bại cho toàn chương trình, đây là một điều hay. 

 
Monad danh sách 

Đến giờ, ta đã thấy các giá trị Maybe có thể 

được coi là giá trị với ngữ cảnh thất bại ra sao và ta 

có thể đưa việc xử lý thất bại vào trong mã lệnh như 

thế nào, qua cách dùng >>= để đưa chúng vào hàm. 

Trong mục này, ta sẽ xét đến cách dùng những khía 

cạnh monad của danh sách để đưa tính không tất 

định vào mã lệnh một cách rõ ràng và dễ đọc. 

Ta đã đề cập đến cách mà danh sách biểu diễn 

các giá trị không tất định ra sau khi chúng được 

dùng với vai trò các áp dụng. Một giá trị như 5 thì 

có tính tất định. Nó chỉ có một kết quả và ta biết 

chính xác kết quả đó là gì. Mặt khác, một giá trị 

như [3,8,9] thì lại chứa vài kết quả khác nhau, vì vậy cái mà ta gọi là một giá trị 

này thực ra là nhiều giá trị cùng một lúc. Việc dùng dnah sách như những functor 

áp dụng sẽ cho thấy rõ tính không tất định này: 
 

ghci> (*) <$> [1,2,3] <*> [10,100,1000] 

[10,100,1000,20,200,2000,30,300,3000] 
 

Tất cả những tổ hợp có thể của phép nhân những phần tử ở danh sách phía 

trái với các phần tử trong danh sách phía phải đã được đưa vào trong danh sách 

kết quả. Khi xử lý dữ liệu không tất định, ta có nhiều chọn lựa, vì vậy đơn giản 
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là ta thử tất cả những lựa chọn đó, và kết quả sẽ cũng là một giá trị không tất 

định, chỉ có điều nó có nhiều kết quả hơn. 

Ngữ cảnh không tất định này có thể biểu diễn đẹp đẽ bằng monad. Ta hãy 

tiếp tục tìm hiểu để thấy thực thể Monad dành cho danh sách sẽ ra sao: 
 

instance Monad [] where 

return x = [x] 

xs >>= f = concat (map f xs) 

fail _ = [] 

 

return làm công việc giống như pure, vậy nên có lẽ ta dễ làm quen 

với return đối với danh sách. Hàm này nhận một giá trị và đặt nó vào trong một 

ngữ cảnh mặc định tối thiểu mà vẫn cho được ra giá trị đó. Nói cách khác, nó tạo ra 

kết quả là một danh sách chỉ chứa một giá trị đó. Điều này có ích khi ta muốn đơn 

thuần là gói một giá trị thường vào trong một danh sách để ta có thể tương tác với 

những giá trị không tất định. 

Để hiểu được cách hoạt động của >>= đối với danh sách, tốt nhất là ta nhìn vào 

mã lệnh cụ thể để có được trực giác ban đầu. >>= là để lấy một giá trị kèm ngữ cảnh 

(một giá trị monad) và đưa nó vào hàm, vốn nhận giá trị thường và trả lại giá trị có 

ngữ cảnh. Nếu hàm đó chỉ tạo ra một giá trị thường thay vì giá trị có ngữ cảnh, 

thì >>= sẽ không thật hữu ích vì sau một lần sử dụng, ngữ cảnh sẽ mất đi. Dù sao, 

ta hãy thử đưa một giá trị không tất định vào một hàm: 
 

ghci> [3,4,5] >>= \x -> [x,-x] 

[3,-3,4,-4,5,-5] 
 

Khi dùng >>= với Maybe, giá trị monad được đưa vào hàm trong khi vẫn để ý 

tới khả năng xảy ra thất bại. Ở đây, nó giúp ta để ý đến sự không tất 

định. [3,4,5] là một giá trị không tất định và ta đưa nó vào một hàm, vốn cũng 

trả lại một giá trị không tất định. Kết quả cũng không tất định, và nó cho thấy tất cả 

những giá trị cụ thể khi lấy các phần tử trong danh sách [3,4,5] và truyền chúng 

vào cho hàm \x -> [x,-x]. Hàm này nhận một số rồi trả lại hai kết quả: một số 

giữ nguyên và một số đảo dấu. Vì vậy, khi ta dùng >>= để đưa danh sách này vào 

trong hàm thì mỗi số được đảo dấu và đồng thời cũng được giữ nguyên. Cái x trong 

lambda nhận từng giá trị của danh sách được đưa vào. 

Để thấy được điều này đạt được ra sao, ta chỉ cần dò theo cách lập hàm. Trước 

hết, ta khởi đầu với danh sách [3,4,5]. Sau đó ta ánh xạ lambda lên nó và kết quả 

như sau: 
 

[[3,-3],[4,-4],[5,-5]] 
 

 

Lambda này được áp dụng cho từng phần tử và ta thu được một danh sách gồm 

các danh sách. Sau cùng, ta chỉ việc làm phẳng danh sách và đây rồi! Ta đã áp dụng 

một hàm không tất định cho một giá trị không tất định! 

Sự không tất định cũng bao gồm việc hỗ trợ cho thất bại. Danh sách rỗng[] thì 

tương đương với Nothing, vì nó chỉ định sự vắng mặt của kết quả. Đó là nguyên 

nhân tại sao việc thất bại chỉ được định nghĩa như là một danh sách rỗng. Lời thông 

báo lỗi bị bỏ đi. Ta hãy nghịch chơi với những danh sách gây ra thất bại tính toán: 
 

ghci> [] >>= \x -> ["bad","mad","rad"] 
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[] 

ghci> [1,2,3] >>= \x -> [] 

[] 

 

Ở dòng lệnh thứ nhất, một danh sách rỗng được đưa vào lambda. Vì danh sách 

không có phần tử nào nên chẳng có gì được chuyển vào hàm và vì vậy, kết quả là 

một danh sách rỗng. Điều này tương tự với việc đưa Nothing vào cho một hàm. Ở 

dòng lệnh thứ hai, từng phần tử được đưa vào hàm, nhưng phần tử bị phớt lờ và hàm 

chỉ trả lại một danh sách rỗng. VÌ hàm thất bại với từng phần tử được đưa vào nó nên 

kết quả là một thất bại. 

Cũng giống như với các giá trị Maybe, ta có thể xâu chuỗi vài danh sách 

với >>=, từ đó lan truyền sự không tất định: 
 

ghci> [1,2] >>= \n -> ['a','b'] >>= \ch -> return (n, ch) 

[(1,'a'),(1,'b'),(2,'a'),(2,'b')] 
 

Danh sách [1,2] được gắn 

với n còn ['a','b'] được gắn 

với ch. Sau đó, ta viết return 

(n,ch) (hoặc [(n,ch)]), có nghĩa 

là lấy một cặp (n,ch) và đặt nó vào 

ngữ cảnh tối thiểu mặc định. Trong 

trường hợp này, nó đã tạo ra danh sách 

nhỏ nhất có thể nhưng vẫn biểu diễn 

cho kết quả (n,ch) và thể hiện càng ít 

sự không tất định càng tốt. Ảnh hưởng 

của nó đến ngữ cảnh là ở mức tối thiểu. 

Điều chúng ta đang xét đến ở đây là: 

với từng phần tử trong [1,2], duyệt 

qua mỗi phần tử trong ['a','b'] rồi tạo ra một bộ chứa một phần tử trong mỗi 

danh sách. 

Nói chung, bởi vì return nhận một giá trị rồi gói nó lại vào một ngữ cảnh 

tối thiểu, nên nó không có bất kì hiệu ứng phụ nào (như thất bại trong Maybe hoặc 

trả lại kết quả có tính không tất định cao hơn, đối với danh sách), mà lại biểu diễn 

một kết quả gì đó. 

Khi bạn có tương tác giữa những giá trị không tất định, bạn có thể coi các đại 

lượng của chúng như một cây trong đó mỗi kết quả có thể trong danh sách được 

biểu diễn bởi một cành riêng biệt. 

Sau đây là biểu thức nói trên viết lại theo khối lệnh do: 
 

listOfTuples :: [(Int, Char)] 

listOfTuples = do 

n <- [1,2] 

ch <- ['a','b'] 

return (n, ch) 
 

Cách này đã rõ hơn một chút rằng n nhận từng giá trị từ [1,2] và ch nhận 

từng giá trị từ ['a','b']. Cũng như với Maybe, ta đang kết xuất các phần tử từ 

những giá trị monad và dùng chúng như những giá trị thường, còn dấu >>= giúp ta 
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lo liệu ngữ cảnh. Trong trường hợp này, ngữ cảnh là sự không tất định. 

 

Cách viết “do” và danh sách gộp 

Việc dùng danh sách với cách viết do thực sự gợi tôi nhớ về một điều gì đó mà ta 

đã gặp từ trước. Hãy kiểm tra đoạn mã lệnh sau: 
 

ghci> [ (n, ch) | n <- [1,2], ch <- ['a','b'] ] 

[(1,'a'),(1,'b'),(2,'a'),(2,'b')] 
 

Đúng rồi! Dạng gộp danh sách! Trong ví dụ nói trên về cách viết do, n trở 

thành mỗi kết quả từ [1,2] và với từng kết quả như vậy, ch được gán với một kết 

quả từ ['a','b'] và rồi dòng lệnh cuối cùng đã đặt (n,ch) vào trong một ngữ 

cảnh mặc định (một danh sách đơn phần tử) để biểu diễn nó như kết quả mà không 

giới thiệu bất kì sự không tất định nào khác. Trong dạng gộp danh sách này, điều 

tương tự đã diễn ra, chỉ khác là ta không phải viết return ở cuối để biểu 

diễn (n,ch) như một kết quả, vì phần đầu ra của dạng gộp danh sách đã giúp ta 

làm điều đó. 

Thực ra, dạng gộp danh sách chỉ là cách viết tiện lợi cho việc dùng danh sách 

như những monad. Cuối cùng, dạng gộp danh sách và danh sách trong khối 

lệnh do được chuyển đổi về việc dùng >>= để thực hiện tính toán có sự không tất 

định. 

 
MonadPlus và hàm guard 

Dạng gộp danh sách cho phép ta lọc kết quả đầu ra thu được. Chẳng hạn, ta có thể 

lọc một danh sách các cón số để tìm ra chỉ những số nào có chứa chữ số 7: 
 

ghci> [ x | x <- [1..50], '7' `elem` show x ] 

[7,17,27,37,47] 
 

Ta áp dụng show cho x để biến đổi con số hiện có thành một chuỗi rồi kiểm 

tra xem liệu kí tự '7' có nằm trong chuỗi không. Thật khéo léo.  

Để thấy được việc lọc trong dạng gộp danh sách chuyển về monad danh sách 

như thế nào, ta cần kiểm tra hàm guard và lớp MonadPlus.  

Lớp MonadPlus là dành cho những monad nào có thể đóng vai trò như 

monoid. Sau đây là lời định nghĩa của nó: 
 

class Monad m => MonadPlus m where 

mzero :: m a 

mplus :: m a -> m a -> m a 
 

mzero tương đồng với mempty thuộc lớp Monoid còn mplus tương ứng 

với mappend. Vì danh sách cũng vừa là monoid, vừa là monad, chúng có thể được 

làm thành thực thể của lớp này: 
 

instance MonadPlus [] where 

mzero = [] 

mplus = (++) 
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Đối với danh sách, mzero biểu diễn một đại lượng không tất định mà không 

có bất kì kết quả nào — một đại lượng biểu diễn thất bại. mplus kết hợp hai giá trị 

không tất định lại làm một. Hàm guard được định nghĩa như sau: 
 

guard :: (MonadPlus m) => Bool -> m () 

guard True = return () 

guard False = mzero 
 

guard  nhận một giá trị boole và trong trường hợp đó là True, thì nhận vào 

một () rồi đặt nó vào trong một ngữ cảnh mặc định tối thiểu mà vẫn đảm bảo thành 

công. Còn nếu không, thì tạo ra một giá trị monad biểu diễn thất bại. Sau đây là 

cách dùng hàm này: 
 

ghci> guard (5 > 2) :: Maybe () 

Just () 

ghci> guard (1 > 2) :: Maybe () 

Nothing 

ghci> guard (5 > 2) :: [()] 

[()] 

ghci> guard (1 > 2) :: [()] 

[] 
 

Trông cũng hay đấy, nhưng hàm này có ích gì? Trong monad danh sách, ta 

dùng nó để lọc từ những đại lượng không tất định. Xem này: 
 

ghci> [1..50] >>= (\x -> guard ('7' `elem` show x) >> return x) 

[7,17,27,37,47] 
 

Kết quả ở đây cũng giống như kết quả của dạng gộp danh sách trước đó. Bằng 

cách nào mà guard đạt được điều này? Trước hết ta hãy xem bằng cách nào mà 

các hàm guard kết hợp với >>: 
 

ghci> guard (5 > 2) >> return "cool" :: [String] 

["cool"] 

ghci> guard (1 > 2) >> return "cool" :: [String] 

[] 
 

Nếu guard được thực hiện thành công thì kết quả chứa trong nó là một bộ 

rỗng. Vì vậy khi này ta dùng >> để phớt lờ bộ rỗng đó và biểu diễn kết quả là thứ 

gì đó khác. Tuy nhiên, nếu guard thất bại, thì các return sau đó cũng vậy, bởi 

việc đưa một danh sách rỗng vào trong hàm bằng >>= luôn trả lại kết quả là một 

danh sách rỗng. Về cơ bản, một guard nói rằng: nếu giá trị boole này là False thì 

hãy tạo ra một thất bại ngay ở đây, còn không thì hãy tạo ra một kết quả tượng trưng 

là () bên trong nó. Tất cả việc làm này là nhằm cho phép việc tính toán được tiếp 

diễn. 

Sau đây là ví dụ trước được viết lại bằng khối do: 
 

sevensOnly :: [Int] 

sevensOnly = do x 
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<- [1..50] 

guard ('7' `elem` show x) 

return x 
 

 

Nếu ta quên biểu diễn x là kết quả cuối cùng bằng cách dùng return, thì danh 

sách thu được sẽ chỉ là một danh sách chứa những bộ rỗng. Sau đây là ví dụ trên 

nhưng viết dưới hình thức dạng gộp danh sách: 
 

ghci> [ x | x <- [1..50], '7' `elem` show x ] 

[7,17,27,37,47] 
 

Vì vậy việc lọc trong danh sách cũng giống như dùng guard. 

 
Hành trình của quân mã 

Sau đây là một bài toán rất thích hợp với cách giải có dùng tính không tất định. 

Chẳng hạn có một bàn cờ vua và một quân Mã. Ta cần biết liệu quân Mã có đến 

được một ô nào đó sau ba nước đi hay không. Để biểu diễn vị trí, ta sẽ dùng một 

cặp gồm hai số. Con số thứ nhất dùng để chỉ hàng và con số thứ hai chỉ cột mà 

quân Mã đang đứng. 
 

 
 

Ta hãy tạo một kiểu tương đồng cho vị trí hiện tại cuả quân Mã trên bàn: 
 

type KnightPos = (Int, Int) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Vì vậy, chẳng hạn ban đầu Mã đứng ở (6,2). Liệu nó có thể đến (6,1) sau 

đúng ba nước đi không? Ta hãy xem nhé. Nếu bắt đầu tại (6,2), nước đi tiếp theo 

sẽ là gì? Tôi biết rồi, nhưng còn tất cả những nước đi là gì? Trong tay ta có dữ liệu 

không tất định, vậy thay vì chọn một nước đi, ta hãy tất cả cùng một lúc. Sau đây là 

một hàm nhận vào vị trí của quân Mã rồi trả lại tất cả những nước đi tiếp theo cuả 

nó. 
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moveKnight :: KnightPos -> [KnightPos] 

moveKnight (c,r) = do 

(c', r') <- [(c+2,r-1),(c+2,r+1),(c-2,r-1),(c-2,r+1) 

,(c+1,r-2),(c+1,r+2),(c-1,r-2),(c-1,r+2) 

] 

guard (c' `elem` [1..8] && r' `elem` [1..8]) 

return (c', r') 
 

Quân Mã có thể luôn đi sang ngang hoặc dọc một ô rồi rẽ dọc hoặc ngang hai 

ô (nhưng không thể cùng là ngang hết hoặc dọc hết). (c',r') nhận từng giá trị từ 

danh sách các nước đi và sau đó guard đảm bảo rằng nước đi mới, (c',r') vẫn 

còn nằm trong phạm vi bàn cờ. Nếu không thì nó sẽ tạo ra danh sách rỗng, vốn gây 

ra sự thất bại và return (c',r') sẽ không được tiến hành cho vị trí đó. 

Hàm này cũng có thể viết mà không cần dùng danh sách với vai trò monad, 

nhưng ở đây ta làm thế chỉ để minh họa. Sau đây là hàm này được viết 

bằng filter: 
 

moveKnight :: KnightPos -> [KnightPos] 

moveKnight (c, r) = filter onBoard 

[(c+2,r-1),(c+2,r+1),(c-2,r-1),(c-2,r+1) 

,(c+1,r-2),(c+1,r+2),(c-1,r-2),(c-1,r+2) 

] 

where onBoard (c, r) = c `elem` [1..8] && r `elem` [1..8] 
 

Cả hai hàm đều có tác dụng tương tự, bạn có thể chọn cái nào “đẹp” hơn. Hãy 

thử nhé. 
 

ghci> moveKnight (6, 2) 

[(8,1),(8,3),(4,1),(4,3),(7,4),(5,4)] 

ghci> moveKnight (8, 1) 

[(6,2),(7,3)] 
 

Chạy thật mê li! Nói nôm na là ta nhận vào một vị trí rồi xét đến tất cả các 

nước đi cùng lúc. Vì vậy, khi mà hiện giờ có được vị trí tiếp theo là không tất định, 

ta chỉ việc dùng >>= để đưa nó vào moveKnight.  

Sau đây là một hàm nhận vào một vị trí rồi trả lại tất cả các vị trí mà bạn có 

thể thu được sau ba nước nhảy Mã: 
 

in3 :: KnightPos -> [KnightPos] 

in3 start = do 

first <- moveKnight start 

second <- moveKnight first 

moveKnight second 
 

Nếu bạn truyền (6,2) vào hàm này, lượng kết quả thu được sẽ khá lớn, vì nếu 

có nhiều cách đi đến một vị trí nào đo trong ba nước thì vị trí đó sẽ có mặt trong 

danh sách nhiều lần.  

Cũng là hàm trên nhưng ko viết với khối lệnh do: 
 

in3 start = return start >>= moveKnight >>= moveKnight >>= moveKnight 
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Dùng >>= một lần sẽ cho ta tất cả những nước đi có thể từ ban đầu và sau đó 

khi ta dùng >>= lần thứ hai, thì với mỗi nước đi thứ nhất được liệt kê, tất cả các 

nước tiếp theo hợp lệ sẽ được xét đến; và tương tự đối với nước cuối cùng. 

Việc đặt một giá trị vào ngữ cảnh mặc định bằng cách áp dụng return cho nó 

rồi đưa nó vào trong một hàm bằng >>= thì cũng giống như với việc đơn thuần là 

áp dụng hàm cho giá trị đó, nhưng ta thực hiện cách đầu cho đúng với phong cách 

lập trình. 

Bây giờ, ta hãy tạo một hàm nhận vào hai vị trí rồi báo cho ta biết liệu có thể đi 

từ một vị trí này sang vị trí khác sau đúng ba nước: 
 

canReachIn3 :: KnightPos -> KnightPos -> Bool 

canReachIn3 start end = end `elem` in3 start 
 

Ta phát sinh tất cả những vị trí có thể trong ba bước rồi xét xem liệu vị trí mong 

muốn có nằm trong số đó không. Chẳng hạn, hãy xem liệu ta có thể đi 

từ (6,2) đến (6,1) sau ba nước hay không: 
 

ghci> (6, 2) `canReachIn3` (6, 1) 

True 
 

Được! Vậy còn đi từ (6,2) đến (7,3)? 
 

ghci> (6, 2) `canReachIn3` (7, 3) 

False 
 

Không! Bạn hãy thử làm bài tập sau: sửa lại hàm này sao cho khi bạn muốn đi 

từ một ô này sang ô khác thì nó sẽ báo cho bạn biết phải đi nước nào. Sau này, ta 

sẽ xem cách sửa đổi hàm trên để có thể truyền cả số nước đi cần thiết, thay là vì số 

cố định (3) như hiện giờ. 

 
Các định luật với Monad 

Cũng như đối với các functor áp dụng, và 

trước đó là các functor, luôn có một số định 

luật mà tất cả những thực thể monad phải 

tuân theo. Chỉ vì một thứ gì đó là thực thể của 

lớp Monad không có nghĩa rằng nó là một 

monad, mà chỉ có nghĩa là nó được được lập 

nên là thực thể của lớp đó. Để một kiểu dữ 

liệu thực sự trở thành monad thì kiểu đó phải 

thỏa mãn các định luật monad. Những định luật này cho phép ta đặt nên những giả 

định hợp lý về kiểu dữ liệu cùng hành vi của nó. 

Haskell cho phép bất kì kiểu dữ liệu nào thuộc về một kiểu dữ liệu bất kì, 

miễn là các kiểu dữ liệu kiểm tra đạt yêu cầu (thỏa mãn các định luật monad). Vì 

vậy nếu ta tạo ra một thực thể mới thuộc lớp Monad, ta phải chắc rằng kiểu dữ 

liệu này đảm bảo được hết các định luật. Ta có thể dựa trên các kiểu dữ liệu đi 

theo thư viện chuẩn, chúng đều thỏa mãn các định luật. Nhưng sau này khi tự tạo 

ra các monad, ta sẽ phải tự tay kiểm tra xem các định luật đó có thỏa mãn không. 

Nhưng đừng lo, việc này không quá phức tạp. 
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Đơn vị trái 
(Định nghĩa đơn vị trái và đơn vị phải ở Wikipedia.) Định luật monad thứ nhất 

phát biểu rằng nếu ta nhận một giá trị, đặt nó vào trong một ngữ cảnh mặc định 

bằng return rồi đưa nó vào một hàm bằng >>=, thì cũng giống như là chỉ việc 

lấy giá trị rồi áp dụng hàm lên nó. Nói một cách chặt chẽ return x >>= 

f cũng chẳng khác gì f x 

Nếu bạn coi các giá trị monad như những giá trị với ngữ cảnh 

còn return như là việc lấy một giá trị rồi đặt nó vào trong ngữ cảnh tối thiểu 

mặc định mà vẫn biểu thị giá trị đó như là kết quả, thì sẽ có lý, vì nếu ngữ cảnh đó 

thực sự là tối thiểu, thì việc đưa giá trị monad này vào trong một hàm sẽ phải 

giống với việc chỉ áp dụng hàm cho giá trị thường, và thực sự hoàn toàn không có 

khác biệt nào. 

Đối với monad Maybe thì return được định nghĩa là Just. 

Monad Maybe dành trọn cho khả năng xảy ra thất bại trong tính toán, và nếu ta có 

một giá trị và muốn đặt nó vào trong ngữ cảnh như vậy, thì sẽ có lý nếu ta coi nó 

như là một đại lượng tính toán thành công vì thật sự ta đã biết rằng giá trị đó là gì 

rồi. Sau đây là một số cách sử dụng return với Maybe: 
 

ghci> return 3 >>= (\x -> Just (x+100000)) 

Just 100003 

ghci> (\x -> Just (x+100000)) 3 

Just 100003 
 

Đối với monad danh sách, return đặt một thứ gì đó vào trong danh sách đơn 

phần tử. Nội dung của toán tử >>= với danh sách là duyệt qua tất cả những giá trị 

trong danh sách đó rồi áp dụng hàm lên chúng, nhưng vì chỉ có một phần tử trong 

danh sách đơn nên việc này cũng giống như là áp dụng hàm lên giá trị đó: 
 

ghci> return "WoM" >>= (\x -> [x,x,x]) 

["WoM","WoM","WoM"] 

ghci> (\x -> [x,x,x]) "WoM" 

["WoM","WoM","WoM"] 
 

Ta nói rằng đối với IO, việc dùng return tạo ra một thao tác I/O không chứa 

hiệu ứng phụ nhưng vẫn biểu diễn kết quả là một giá trị. Vì vậy sẽ định luật này 

cũng đúng với IO là điều hợp lý. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%A7n_t%E1%BB%AD_%C4%91%C6%A1n_v%E1%BB%8B
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Đơn vị phải 
Định luật thứ hai phát biểu rằng nếu ta có một giá trị monad và dùng >>= để 

đưa nó vào cho return, thì kết quả sẽ là giá trị monad ban đầu ta có. Nói một cách 

chặt chẽ: m >>= return cũng chẳng khác gì m 

Định luật này có thể khó thấy hơn định luật thứ nhất, nhưng hãy nhìn kĩ xem lý 

do tại sao nó phải được thỏa mãn. Khi ta đưa giá trị monad vào cho hàm bằng cách 

dùng >>=, các hàm đó nhận những giá trị thông thường và trả lại các giá trị 

monad. return cũng là một hàm như vậy, nếu xét đến kiểu của nó. Như ta đã 

nói, return đặt một giá trị vào trong ngữ cảnh tối thiểu mà vẫn biểu diễn kết qảu 

là giá trị dó. ĐIều này nghĩa là, chẳng hạn đối với Maybe, nó không giới thiệu bất 

cứ thất bại nào; và đối với danh sách, nó không giới thiệu bất cứ đại lượng không 

tất định nào. Sau đây là mã lệnh chạy thử một số monad: 
 

ghci> Just "move on up" >>= (\x -> return x) 

Just "move on up" 

ghci> [1,2,3,4] >>= (\x -> return x) 

[1,2,3,4] 

ghci> putStrLn "Wah!" >>= (\x -> return x) 

Wah! 
 

 

Nếu nhìn kĩ hơn vào ví dụ danh sách này, thì cách tạo lập >>= là: 
 

xs >>= f = concat (map f xs) 
 

 

Vì vậy khi ta đưa [1,2,3,4] vào cho return, đầu tiên return được ánh 

xạ lên [1,2,3,4], được kết quả là [[1],[2],[3],[4]] rồi sau đó kết quả này 

được nối lại và ta lại được danh sách ban đầu. 

Các đơn vị trái và đơn vị phải là những định luật cơ bản diễn tả hành vi 

mà return cần có. Đó là một hàm quan trọng để biến các giá trị thường thành các 

giá trị moand và sẽ không hay nếu giá trị monad được tạo ra phải làm nhiều công việc 

khác nữa. 

 
Tính kết hợp 

Định luật monad cuối cùng phát biểu rằng khi ta có một dãy các áp dụng hàm 

có tính monad, nối bởi >>=, thì kết quả chẳng bị ảnh hưởng bởi thứ tự lồng ghép. 

Nói một cách chặt chẽ: Việc viết (m >>= f) >>= g cũng giống như m >>= 
(\x -> f x >>= g) 

Hừm, bây giờ điều gì đang diễn ra thế này? Ta có một giá trị monad, m và hai 

hàm monad f và g. Khi viết (m >>= f) >>= g, ta đã đưa m vào cho f, vốn trả 

lại kết quả là một giá trị monad. Sau đó, ta đưa giá trị monad này vào cho g. Trong 

biểu thức m >>= (\x -> f x >>= g), ta lấy một giá trị monad và đưa nó vào 

trong một hàm vốn có nhiệm vụ đưa kết quả của f x vào cho g. Thật không dễ thấy 

rằng hai cái trên tương đương nhau như thế nào, vậy ta hãy xét một ví dụ để thấy 

được điều này rõ hơn. 

Bạn còn nhớ Pierre người đi trên dây với lũ chim đậu trên cây sào thăng bằng 

chứ? Để mô phỏng những con chim đậu trên cây sào, ta lập một dãy các hàm có khả 

năng gây thất bại tính toán: 
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ghci> return (0, 0) >>= landRight 2 >>= landLeft 2 >>= landRight 2 

Just (2,4) 
 

Ta bắt đầu với Just (0,0) rồi gắn giá trị đó vào hàm monad tiếp 

theo, landRight 2. Kết quả đó là một giá trị monad khác và lại được gắn vào 

hàm monad kế tiếp, rồi cứ như vậy. Nếu muốn viết hẳn các cặp ngoặc đơn thì ta đã 

có: 
 

ghci> ((return (0, 0) >>= landRight 2) >>= landLeft 2) >>= landRight 2 

Just (2,4) 
 

Nhưng ta cũng có thể viết đoạn mã như sau: 
 

return (0, 0) >>= (\x -> 

landRight 2 x >>= (\y -> 

landLeft 2 y >>= (\z -> 

landRight 2 z))) 
 

return (0,0) cũng giống như Just (0,0) và khi ta đưa nó vào lambda, 

thì x trở thành (0,0). landRight nhận một số chim và một cây sào (một bộ các 

số) rồi đó là những gì truyền đến nó. Kết quả là Just (0,2) và khi ta đưa kết quả 

này vào lambda kế tiếp, y bằng (0,2). Cứ thế đến khi con chim cuối cùng đậu và 

kết quả là Just (2,4), cũng chính là kết quả của cả biểu thức lớn. 

Như vậy bất kể bạn lồng ghép các giá trị được truyền vào hàm monad thế nào, 

thì chẳng ảnh hưởng gì; điều ảnh hưởng là ý nghĩa của bản thân chúng. Sau đây là 

cách hiểu khác về định luật này: xét việc hợp hai hàm, f và g. Việc hợp hai hàm 

được thực hiện như sau: 
 

(.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> (a -> c) 

f . g = (\x -> f (g x)) 
 

Nếu như kiểu của g là a -> b và kiểu của f là b -> c, ta sắp xếp chúng 

vào trong một hàm mới có kiểu là a -> c, để cho tham số của nó được truyền 

giữa những hàm đó. Bây giờ điều gì sẽ xảy ra nếu hai hàm nói trên là monad, nghĩa 

là nếu các giá trị mà chúng trả lại đều là giá trị monad?  

Nếu ta có một hàm thuộc kiểu a -> m b, thì ta không thể đơn giản là truyền 

kết quả của nó cho một hàm thuộc kiểu b -> m c, vì hàm đó chấp nhận một giá 

trị b thông thường chứ không phải monad. Tuy vậy, ta có thể dùng >>= để khiến 

điều này xảy ra. Như vậy là bằng cách dùng >>=, ta có thể hợp hai hàm monad: 
 

(<=<) :: (Monad m) => (b -> m c) -> (a -> m b) -> (a -> m c) 

f <=< g = (\x -> g x >>= f) 
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Như vậy giờ ta đã có thể hợp hai hàm monad: 
 

ghci> let f x = [x,-x] 

ghci> let g x = [x*3,x*2] 

ghci> let h = f <=< g 

ghci> h 3 

[9,-9,6,-6] 
 

Được rồi. Vậy điều này thì liên quan gì đến định luật kết hợp? À, khi ta nhìn 

định luật dưới hình thức một định luật về hàm hợp thì nó phát biểu rằng f <=< (g 

<=< h) phải tương đương với (f <=< g) <=< h. Đây là một cách nói khác 

rằng đối với monad, việc lồng ghép các toán tử chẳng ảnh hưởng gì. 

Nếu ta chuyển đổi hai định luật đầu về cách dùng <=<, thì định luật đơn vị trái 

phát biểu rằng với mỗi hàm monad f, thì f <=< return cũng tương đương với 

chỉ viết f và định luật đơn vị phải phát biểu rằng return <=< f thì cũng không 

khác gì f. 

Điều này giống với nhận định là nếu f là một hàm thông thường thì (f . g) 

. h cũng giống như f . (g . h), f . id luôn giống như f và id . f cũng 

giống như f. 

Trong chương này, ta đã xem xét kiến thức cơ bản về monad và học cách hoạt 

động của monad Maybe và monad danh sách. Trong chương tiếp theo, ta sẽ xét đến 

một loạt những monad hay khác và ta cũng sẽ học cách tự tạo các monad riêng. 

 



 

 

 

14 
MONAD (TIẾP THEO) 

 

 
Ta đã thấy các monad có thể được dùng để nhận giá trị 

kèm ngữ cảnh và cách áp dụng chúng cho hàm ra sao, 

đồng thời cách dùng >>= hoặc khối lệnh do cho phép 

tập trung vào bản thân các giá trị và không cần lo lắng 

đến ngữ cảnh như thế nào. 
Ta đã gặp monad Maybe và thấy được cách nó 

thêm vào giá trị một ngữ cảnh về khả năng thất bại. Ta 

đã học monad danh sách và thấy cách nó giúp ta dễ 

dàng giới thiệu đại lượng không tất định vào trong 

chương trình. Ta cũng học được cách làm việc trong 

monad IO, ngay cả trước khi ta biết monad là gì! 

Trong chương này, ta sẽ học thêm một số monad 

nữa. Ta sẽ thấy cách chúng có thể giúp cho chương 

trình trở nên rõ ràng hơn bằng cách cho phép ta coi tất 

cả các loại giá trị như là giá trị monad. Việc khám phá 

thêm một số các monad cũng sẽ củng cố trực giác của 

ta về monad. 

Những monad mà ta sẽ tìm hiểu đều thuộc về 

gói mtl. Trong Haskell, một gói là một tập hợp các 

module. Gói mtl đi cùng với Haskell Platform, vì vậy 

nhiều khả năng là bạn đã có nó rồi. Để kiểm tra điều 

này, hãy gõ vào ghc-pkg list từ dòng lệnh. Máy 

sẽ hiển thị những những gói Haskell nào mà bạn đã cài 

và một trong số đó sẽ là mtl, theo sau là số phiên bản. 
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Writer? Tôi hầu như chả biết gì về nó 

Ta đã được trang bị monad Maybe, monad danh sách và monad IO. Bây giờ 

ta hãy đặt monad Writer lên bệ phóng và xem điều gì sẽ xảy ra khi ta khai hỏa! 

Nếu như Maybe được dành cho các giá trị kèm theo ngữ cảnh thất bại, và 

monad danh sách dành cho các giá trị không tất định, thì monad Writer lại dành 

cho những giá trị có giá trị khác gắn vào và đóng vai trò như một dạng giá trị để ghi 

chép. Writer cho phép ta thực hiện tính toán trong khi vẫn yên tâm rằng các giá 

trị ghi chép lại đã được kết hợp làm một và giá trị này sau đó được gắn vào với kết 

quả. 

Chẳng hạn, ta có thể muốn trang bị cho các giá trị hiện có thêm các chuỗi kí 

tự giải thích xem điều gì đang diễn ra, đặc biệt là đối với mục đích gỡ lỗi. Xét một 

hàm nhận vào một số tên cướp trong băng đảng và báo cho ta biết xem băng cướp 

đó có lớn hay không. Đây là một hàm rất đơn giản: 
 

isBigGang :: Int -> Bool 

isBigGang x = x > 9 
 

Bây giờ, sẽ ra sao nếu thay vì chỉ có kết quả là giá trị True hoặc False, ta 

muốn hàm này cũng trả lại một chuỗi ghi chép về những việc nó đã làm? Ồ, ta có 

thể chỉ cần tự tạo chuỗi đó rồi trả lại cùng với giá trị Bool đang xét: 
 

isBigGang :: Int -> (Bool, String) 

isBigGang x = (x > 9, "Compared gang size to 9.") 
 

Như vậy bây giờ, thay vì chỉ trả lại một Bool, ta trả lại một bộ trong đó phần 

tử thứ nhất của bộ là giá trị thực còn phần tử thứ hai là chuỗi đi kèm giá trị đó. Bây 

giờ đã có thêm một ngữ cảnh nhất định được bổ sung. Ta hãy thử cách làm này: 
 

ghci> isBigGang 3 

(False,"Compared gang size to 9.") 

ghci> isBigGang 30 

(True,"Compared gang size to 9.") 
 

Đến giờ mọi việc đều ổn cả. isBigGang nhận một giá trị thường rồi trả lại 

một giá trị kèm ngữ cảnh. Như ta đã thấy, việc đưa một giá trị thông thường vào 

hàm không thành vấn đề. Bây giờ sẽ thế nào nếu ta đã có một giá trị kèm theo chuỗi 

ghi chép gắn với nó, như (3, "Smallish gang."), 

và ta muốn đưa nó vào trong hàm isBigGang? Dường 

như một lần nữa, ta phải đối diện với câu hỏi: nếu đã có 

một hàm vốn nhận giá trị thường và trả lại giá trị kèm ngữ 

cảnh, làm thế nào để ta lấy giá trị kèm ngữ cảnh và đưa nó 

vào trong hàm này? 

Khi khám phá monad Maybe, ta đã lập nên 

hàm applyMaybe, vốn lấy một giá trị Maybe a và một 

hàm thuộc kiểu a -> Maybe b rồi đưa giá trị Maybe 

a đó vào trong hàm, ngay cả khi hàm nhận một a thông 

thường thay vì Maybe a. Hàm làm được việc này qua 

việc để ý ngữ cảnh đi kèm theo các giá trị Maybe a, vốn 



 

là những giá trị có khả năng thất bại. Nhưng bên trong hàm a -> Maybe b, ta có 

quyền coi giá trị đó như giá trị thông thường, vì applyMaybe (mà sau này là >>=) 

đã đảm nhiệm việc kiểm tra xem liệu nó có phải là giá trị Nothing hoặc Just. 

Cũng theo tinh thần này, ta hãy lập một hàm nhận vào một giá trị với ghi chép 

gắn kèm, nghĩa là giá trị (a,String) và một hàm thuộc kiểu a -> 

(b,String) rồi đưa giá trị đó vào hàm. Ta sẽ gọi nó là applyLog. Nhưng vì 

một giá trị (a,String) không mang theo ngữ cảnh với khả năng thất bại, nhưng 

thay vì một ngữ cảnh của giá trị ghi chép bổ sung, applyLog sẽ đảm bảo rằng ghi 

chép của giá trị ban đầu không mất đi, mà được nối với ghi chép thuộc giá trị kết 

quả của hàm. Sau đây là nội dung của applyLog: 
 

applyLog :: (a, String) -> (a -> (b, String)) -> (b, String) 

applyLog (x, log) f = let (y, newLog) = f x in (y, log ++ newLog) 
 

Khi ta có một giá trị với một ngữ cảnh và muốn đưa nó vào một hàm, thường 

ta sẽ cố gắng tách giá trị thực khỏi ngữ cảnh rồi áp dụng hàm lên giá trị và thấy 

Haskell tự lo được cho ngữ cảnh. Trong monad Maybe, ta đã kiểm tra xem liệu giá 

trị có phải là Just x không, và nếu vậy, thì lấy cái x đó để áp dụng hàm lên. Trong 

trường hợp này, rất dễ tìm ra giá trị thực, vì ta đang xét đến một đôi trong đó một 

phần tử là giá trị còn phần tử kia là nội dung ghi chép. Vì vậy đầu tiên ta chỉ việc 

lấy giá trị, vốn là x rồi áp dụng hàm f lên nó. Ta nhận được một đôi (y,newLog), 

trong đó y là kết quả mới và newLog là nội dung ghi chép mới. Nhưng nếu ta trả 

lại kết quả mới này, thì nội dung ghi chép cũ sẽ không được bao gồm trong đó, vì 

vậy ta cần trả lại một đôi (y,log ++ newLog). Ta dùng ++ để bổ sung nội dung 

ghi chép mới tiếp theo ghi chép cũ. 

Sau đây là hoạt động của applyLog: 
 

ghci> (3, "Smallish gang.") `applyLog` isBigGang 

(False,"Smallish gang.Compared gang size to 9.") 

ghci> (30, "A freaking platoon.") `applyLog` isBigGang 

(True,"A freaking platoon.Compared gang size to 9.") 
 

Kết quả cũng tương tự trước kia, chỉ khác là bây giờ số người trong băng cướp 

đã có nội dung ghi chép đi kèm với nó, và nội dung này được bao gồm trong kết quả 

ghi chép.  

Sau đây là một số ví dụ nữa về cách dùng applyLog: 
 

ghci> ("Tobin", "Got outlaw name.") `applyLog` (\x -> (length x, "Applied length.")) 

(5,"Got outlaw name.Applied length.") 

ghci> ("Bathcat", "Got outlaw name.") `applyLog` (\x -> (length x, "Applied length.")) 

(7,"Got outlaw name.Applied length.") 
 

Bạn đã thấy rằng bên trong lambda, x chỉ là một chuỗi thường mà không phải 

là một bộ, và applyLog đã đảm nhiệm việc bổ sung nội dung ghi chép như thế 

nào. 

 
Monoids đến cứu giúp 

Ngay bây giờ, applyLog nhận các giá trị thuộc kiểu (a,String), nhưng lý do 
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gì bắt buộc nội dung ghi chép phải là String? Nó dùng ++ để bổ sung các ghi 

chép, như vậy sẽ phải hoạt động được với bất kì kiểu danh sách nào chứ không riêng 

gì danh sách kí tự chứ? Hẳn nhiên rồi. Ta có thể tư nhiên thay đổi kiểu dữ liệu của 

nó như sau: 
 

applyLog :: (a, [c]) -> (a -> (b, [c])) -> (b, [c]) 
 

 

Bây giờ, nội dung ghi chép là danh sách. Kiểu của các giá trị chứa trong danh 

sách phải giống như ở danh sách ban đầu, cũng như danh sách được hàm trả lại, nếu 

không thì ta đã chẳng dùng được ++ để gắn chúng lại với nhau. 

Vậy liệu cách này có áp dụng được với các chuỗi byte không nhỉ? Chẳng có lý 

do gì mà không được. Tuy nhiên, kiểu mà ta đang có trong tay chỉ hoạt động với 

danh sách. Dường như ta phải lập một applyLog riêng nữa cho những chuỗi bye. 

Nhưng khoan đã! Cả danh sách và chuỗi byte đều là những monoid. Vì vậy, chúng 

đều là thực thể của lớp Monoid, có nghĩa là chúng đều cho phép dùng 

hàm mappend. Và đối với danh sách cũng như chuỗi byte, mappend được dùng 

để bổ sung. Hãy xem này: 
 

ghci> [1,2,3] `mappend` [4,5,6] 

[1,2,3,4,5,6] 

ghci> B.pack [99,104,105] `mappend` B.pack [104,117,97,104,117,97] 

Chunk "chi" (Chunk "huahua" Empty) 
 

Hay đấy! Bây giờ applyLog của ta có thể hoạt động được với bất kì monoid 

nào. Ta phải thay đổi kiểu dữ liệu để phản ánh điều đó, cũng như cách tạo lập hàm 

này, mà cụ thể là thay ++ bằng mappend: 
 

applyLog :: (Monoid m) => (a, m) -> (a -> (b, m)) -> (b, m) 

applyLog (x, log) f = let (y, newLog) = f x in (y, log `mappend` newLog) 
 

Vì giá trị đi kèm giờ có thể là bất cứ giá trị monoid nào, nên ta không còn phải 

hình dung từng bộ như là một giá trị và một ghi chép, mà bây giờ ta có thể hình 

dung nó như là một giá trị kèm theo một giá trị monoid. Chẳng hạn, ta có thể có 

một bộ trong đó chứa tên món hàng và giá bán của nó như là giá trị monoid. Ta chỉ 

việc dùng kiểu newtype tên là Sum để đảm bảo chắc chắn rằng giá cả được cộng 

thêm vào khi chọn các món hàng khác nhau. Dưới đây là một hàm để cộng tiền đồ 

uống vào với tiền bữa ăn mà người cao bồi phải trả: 
 

import Data.Monoid 

 
type Food = String 

type Price = Sum Int 

 

addDrink :: Food -> (Food, Price) 

addDrink "beans" = ("milk", Sum 25) 

addDrink "jerky" = ("whiskey", Sum 99) 

addDrink _ = ("beer", Sum 30) 
 

Ta dùng chuỗi kí tự để biểu diễn cho thức ăn và một Int trong một vỏ 

bọc newtype tên Sum để theo dõi xem từng đồ uống giá bao nhiêu xu. Hãy nhớ 



 

lại rằng, việc dùng mappend với Sum sẽ trả lại kết quả là những giá trị trong gói 

bọc được cộng lại với nhau: 
 

ghci> Sum 3 `mappend` Sum 9 

Sum {getSum = 12} 
 

Hàm addDrink rất đơn giản. Nếu ta chọn ăn đỗ, thì nó sẽ trả 

lại "milk" cùng với Sum 25, nghĩa là giá tiền 25 xu được gói trong Sum. Nếu ta 

ăn thịt bò khi thì uống rượu uýt-xki và nếu ta ăn bất kì thứ gì khác thì uống bia. Chỉ 

cần áp dụng hàm này một cách bình thường với đồ ăn thì bây giờ không có gì là 

hay cả, nhưng dùng applyLog để đưa tên thức ăn kèm theo giá tiền vào trong 

hàm này thì rất hay: 
 

ghci> ("beans", Sum 10) `applyLog` addDrink 

("milk",Sum {getSum = 35}) 

ghci> ("jerky", Sum 25) `applyLog` addDrink 

("whiskey",Sum {getSum = 124}) 

ghci> ("dogmeat", Sum 5) `applyLog` addDrink 

("beer",Sum {getSum = 35}) 
 

Giá của sữa là 25 xu, nhưng nếu ta dùng nó với đỗ có giá 10 xu, thì tổng số 

tiền phải trả là 35 xu. Bây giờ đã rõ rằng giá trị đi kèm theo không nhất thiết phải 

là dạng ghi chép, mà có thể là bất cứ giá trị monoid nào và bạn thấy được hai giá 

trị được kết hợp làm một lại phụ thuộc vào monoid thế nào. Khi ta thao tác với ghi 

chép, thì chúng được bổ sung thêm, nhưng giờ đây, đối với các số, thì chúng được 

cộng vào. 

Vì giá trị mà addDrink trả lại là một bộ có kiểu (Food,Price), nên ta có 

thể đưa kết quả này vào lại addDrink, để hàm này báo cho ta rằng nên uống gì 

kèm theo, và giá tiền sẽ là bao nhiêu. Ta hãy thử xem sao: 
 

ghci> ("dogmeat", Sum 5) `applyLog` addDrink `applyLog` addDrink 

("beer",Sum {getSum = 65}) 

Việc thêm đồ uống kèm theo món thịt chó sẽ ra là “bia” cùng với 30 xu nữa, 

tức là ("beer", Sum 35). Và nếu ta dùng applyLog để đưa kết quả này 

vào addDrink, ta thu được bia khác và lần này kết quả là ("beer", Sum 65). 

 
Kiểu Writer 

Bây giờ khi đã thấy một giá trị kèm theo một monoid đóng vai trò như một giá 

trị monad, ta hãy kiểm tra thực thể Monad đối với kiểu của những giá trị như vậy. 

Module Control.Monad.Writer có xuất khẩu kiểu Writer w a cùng với 

thực thể Monad của nó và một số hàm hữu ích để thao tác với những giá trị thuộc 

kiểu này. 

Trước hết, ta hãy kiểm tra bản thân kiểu dữ liệu này. Để gắn một monoid vào 

với một giá trị, ta chỉ việc đặt chúng cùng vào trong một bộ. Kiểu dữ liệu Writer 

w a chỉ là một bao gói newtype cho giá trị này. Định nghĩa của nó rất đơn giản: 
 

newtype Writer w a = Writer { runWriter :: (a, w) } 
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Nó được gói trong một newtype do vậy có thể là thực thể của Monad và 

cũng vì vậy kiểu của nó được phân biệt hẳn so với một bộ bình thường. Tham số 

kiểu a biểu diễn cho kiểu của giá trị còn tham số kiểu w biểu diễn cho kiểu của giá 

trị monoid kèm theo. 

Mô-đun Control.Monad.Writer có quyền thay đổi cách nó triển khai 

nội bộ kiểu Writer w a, vì vậy nó không xuất phương thức khởi tạo giá trị 

Writer. Tuy nhiên, nó xuất ra hàm write, thực hiện tương tự như hàm tạo 

Writer sẽ làm. Sử dụng nó khi bạn muốn lấy một tuple và tạo giá trị Writer 

từ nó. 

Bởi vì phương thức tạo giá trị Writer không được xuất, bạn cũng không 

thể đối sánh với nó. Thay vào đó, bạn cần sử dụng hàm runWriter, hàm này 

lấy một bộ giá trị được bọc trong một kiểu mới Writer và mở nó ra, trả về 

một bộ giá trị đơn giản. 

Thực thể Monad của nó được định nghĩa như sau: 

 

 
 

instance (Monoid w) => Monad (Writer w) where 

return x = Writer (x, mempty) 

(Writer (x, v)) >>= f = let (Writer (y, v')) = f x in Writer (y, v `mappend` v') 

Trước hết, ta hãy kiểm tra >>=. Cách tạo 

lập của nó rất giống với applyLog, chỉ khác 

là bây giờ bộ đang xét đến được gói trong 

newtype Writer , ta phải tháo gỡ nó ra khi 

thực hiện khớp mẫu. Ta lấy giá trị x rồi áp dụng 

hàm \f lên nó. Việc làm này cho ta một giá trị 

Writer w a và ta dùng một biểu thức let 

để khớp mẫu với nó. Ta biểu diễn y là kết quả 

mới và dùng mappend để kết hợp giá trị 

monoid cũ với cái mới. Ta ghép nó với giá trị kết quả vào trong một bộ rồi gói bộ 

này bằng constructor Writer để cho kết quả là một giá trị Writer thay vì đơn 

thuần chỉ là một bộ đã được tháo gỡ. 

Vậy còn return thì sao? Nó phải nhận một giá trị rồi đặt giá trị này vào trong 

một ngữ cảnh tối thiểu mặc định mà vẫn biểu diễn được giá trị đó làm kết quả. Thế 

một ngữ cảnh như vậy đối với các giá trị Writer là gì? Nếu muốn giá trị monoid 

đi kèm càng ít ảnh hưởng đến các giá trị monoid khác càng tốt, thì ta nên dùng 

mempty.  

mempty được dùng để biểu diễn những giá trị monoid là phần tử trung hòa, 

như "" và Sum 0 hay những chuỗi byte rỗng. Bất kì khi nào dùng mappend giữa 

mempty và một giá trị monoid nào khác, thì kết quả sẽ là giá trị monoid khác đó. 

Vì vậy, nếu ta dùng return để tạo một giá trị Writer rồi dùng >>= để đưa giá 

trị đó vào trong một hàm, thì giá trị monoid thu được sẽ chỉ là thứ mà hàm trả lại. 

Ta hãy dùng return với số 3 nhiều lần, chỉ có điều là mỗi lần thì xếp nó cặp đôi 

với một monoid riêng biệt: 
 

ghci> runWriter (return 3 :: Writer String Int) 

(3,"") 

ghci> runWriter (return 3 :: Writer (Sum Int) Int) (3,Sum 



 

{getSum = 0}) 

ghci> runWriter (return 3 :: Writer (Product Int) Int) (3,Product 

{getProduct = 1}) 
 

Vì Writer không có một thực thể Show, nên ta phải dùng runWriter để 

chuyển từ các giá trị Writer đang xét sang những bộ dữ liệu bình thường, để có 

thể hiển thị được. Đối với String, giá trị monoid là chuỗi rỗng. Với Sum, đó là 0, 

vì nếu ta cộng 0 với bất kì số nào thì kết quả vẫn không đổi. Đối với Product, 

phần tử trung hòa là 1. 

Thực thể Writer không bao gồm cách tạo lập fail, vì vậy nếu có mẫu cần 

khớp bị thất bại trong khối lệnh do, thì error sẽ được gọi đến. 

 
Dùng khối lệnh “do” với Writer 

Bây giờ khi đã có thực thể Monad, ta có thể tự nhiên dùng khối lệnh do cho 

các giá trị Writer. Sẽ rất tiện trong trường hợp ta có một số giá trị Writer và 

muốn thao tác chúng. Cũng như với các monad khác, ta có thể coi chúng như những 

giá trị thường và ngữ cảnh sẽ tự lo cho ta. Trong trường hợp này, tất cả những giá 

trị monoid đi kèm theo đều được mappend và do đó được phản ánh trong kết quả 

cuối cùng.  

Sau đây là một ví dụ đơn giản của việc sử dụng khối lệnh do với Writer để 

nhân hai số: 
 

import Control.Monad.Writer 

 
logNumber :: Int -> Writer [String] Int 

logNumber x = writer (x, ["Got number: " ++ show x]) 

 
multWithLog :: Writer [String] Int 

multWithLog = do 

a <- logNumber 3 

b <- logNumber 5 

return (a*b) 

 

logNumber nhận một con số rồi tạo nên một giá trị Writer từ nó. Đối với 

monoid, ta dùng một danh sách các chuỗi và ta trang bị con số với một chuỗi đơn 

phần tử chỉ để báo rằng ta có con số như vậy. multWithLog là một giá 

trị Writer mà nhân 3 với 5 rồi đảm bảo rằng những ghi chép kèm theo hai con số 

này được bao gồm trong ghi chép cuối cùng. Ta dùng return để biểu thị kết 

quả a*b. Vì return chỉ nhận thứ gì đó rồi đặt nó vào trong ngữ cảnh tối thiểu, 

nên ta có thể chắc rằng nó không cộng gì thêm vào bản ghi chép.  

Sau đây là thứ mà ta thấy được khi chạy mã lệnh này: 
 

ghci> runWriter multWithLog 

(15,["Got number: 3","Got number: 5"]) 
 

Đôi khi ta chỉ muốn giá trị monoid nào đó được kèm theo tại một điểm nhất 

định. Với mục đích này, hàm tell sẽ hữu dụng. Nó thuộc về 

lớp MonadWriter và trong trường hợp Writer nó nhận một giá trị monoid, 
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như ["This is going on"] và tạo ra một giá trị Writer để biểu diễn cho 

giá trị đại diện () đóng vai trò kết quả, nhưng lại có giá trị monoid gắn kèm theo. 

Khi ta có một giá trị monad mang kết quả (), ta không gắn nó vào một biến.  

Sau đây là multWithLog nhưng có kèm theo báo cáo phụ thêm: 
 

multWithLog :: Writer [String] Int 

multWithLog = do 

a <- logNumber 3 

b <- logNumber 5 

tell ["Gonna multiply these two"] 

return (a*b) 
 

Điều quan trọng là để return (a*b) ở dòng dưới cùng, vì kết quả của dòng 

lệnh cuối trong khối lệnh do là kết quả của toàn bộ biểu thức do này. Nếu ta 

đưa tell xuống cuối trong trường hợp này, thì () sẽ là kết quả của biểu thức do. 

Như vậy ta mất đi kết quả của phép nhân. Tuy nhiên khi đó nội dung ghi chép vẫn 

như vậy.  

Sau đây là kết quả khi chạy mã lệnh trên: 
 

ghci> runWriter multWithLog 

(15,["Got number: 3","Got number: 5","Gonna multiply these two"]) 

 

Thêm ghi chép vào chương trình 

Thuật toán Euclid nhận vào hai con số rồi tìm ước số chung lớn nhất của chúng; 

nghĩa là số lớn nhất mà hai số ban đầu cùng chia hết. Haskell đã có sẵn hàm gcd, 

thực hiện chính xác việc này, nhưng ta hãy tự tay viết hàm đồng thời trang bị cho 

nó khả năng ghi chép. Sau đây là thuật toán thông thường: 
 

gcd' :: Int -> Int -> Int 

gcd' a b 

| b == 0 = a 

| otherwise = gcd' b (a `mod` b) 
 

Thuật toán này rất đơn giản. Ban đầu, nó kiểm tra xem liệu số thứ hai có bằng 

0 hay không. Nếu đúng, kết quả sẽ là số thứ nhất. Nếu không, thì kết quả sẽ là ước 

số chung lớn nhất của số thứ hai và số dư của phép chia số thứ nhất cho số thứ hai.  

Chẳng hạn, nếu muốn biết ước số chung lớn nhất giữa 8 và 3 là gì, ta chỉ việc 

theo thuật toán đã phác thảo ở trên. Vì 3 khác 0, nên ta phải đi tìm ước số chung lớn 

nhất giữa 3 và 2 (nếu ta chia 8 cho 3 thì số dư sẽ là 2). Tiếp theo, ta tính ước số 

chung lớn nhất giữa 3 và 2. Vì 2 vẫn chưa bằng 0, nên bây giờ ta có 2 và 1. Số thứ 

hai chưa bằng 0 nên ta lại thực hiện thuật toán với 1 và 0, vì 2 chia 1 dư 0. Và cuối 

cùng, khi bây giờ số thứ hai đã bằng 0 rồi, thì kết quả cuối cùng là 1.  

Ta hãy xem liệu mã lệnh chạy ra có cho kết quả giống như vậy: 

 

 
 

ghci> gcd' 8 3 

1 
 



 

Yeah, chạy ngon lành rồi! Bây giờ, ta muốn trang bị cho kết quả của ta một 

ngữ cảnh, và ngữ cảnh này là một giá trị monoid đóng vai trò như bản ghi chép. 

Cũng giống như trước đây, ta sẽ dùng danh sách những chuỗi kí tự làm monoid. Khi 

đó kiểu của hàm gcd' mới sẽ là: 
 

gcd' :: Int -> Int -> Writer [String] Int 
 

 

Việc còn lại là trang bị cho hàm này những giá trị ghi chép. Sau đây là code: 
 

import Control.Monad.Writer 

 
gcd' :: Int -> Int -> Writer [String] Int 

gcd' a b 

| b == 0 = do 

tell ["Finished with " ++ show a] return 

a 

| otherwise = do 

tell [show a ++ " mod " ++ show b ++ " = " ++ show (a `mod` b)] 

gcd' b (a `mod` b) 
 

Hàm này nhận hai giá trị Int bình thường rồi trả lại một Writer 

[String] Int, nghĩa là một Int kèm theo một ngữ cảnh ghi chép. Trong 

trường hợp b bằng 0, thay vì việc chỉ đưa kết quả là a, ta dùng một biểu thức do để 

kết hợp một giá trị Writer làm kết quả. Đầu tiên, ta dùng tell để báo rằng ta đã 

xong và rồi dùng return để biểu diễn a là kết quả của khối lệnh do. Thay vì biểu 

thức do này, ta cũng có thể viết như sau: 
 

writer (a, ["Finished with " ++ show a])   

 

Tuy vậy, tôi nghĩ rằng biểu thức do thì dễ đọc hơn. Tiếp theo, ta có tình huống 

khi b khác 0. Trong trường hợp nay, ta ghi lại rằng ta dùng mod để tính ra số dư 

trong phép chia của a cho b. Sau đó, dòng lệnh thứ hai trong biểu thức do chỉ việc 

gọi gcd' một cách đệ quy. Hãy nhớ rằng, bây giờ gcd' cuối cùng đã trả lại một 

giá trị Writer, nên hoàn toàn đúng khi viết dòng lệnh gcd' b (a `mod` 

b) bên trong một biểu thức do. 

Nếu như tự tay dò theo việc thực thi của hàm mới gcd' này để xem các ghi 

chép được bổ sung thế nào là một điều có ích, thì tôi nghĩ rằng sâu xa hơn, ta nên 

nhìn vào bức tranh tổng thể và coi những ghi chép này là các giá trị với một ngữ 

cảnh, rồi từ đó hiểu thêm là kết quả cuối cùng sẽ ra sao. 

Ta hãy thử với hàm gcd' mới. Kết quả của nó là một giá trị Writer 

[String] Int và nếu ta tháo gỡ giá trị đó khỏi newtype của nó, ta sẽ thu được 

một bộ dữ liệu. Phần thứ nhất của bộ là kết quả. Ta hãy xem liệu có ổn không: 
 

ghci> fst $ runWriter (gcd' 8 3) 

1 
 

Tốt! Thế còn phần ghi chép? Vì nội dung ghi chép là một danh sách các chuỗi 

kí tự, nên ta hãy dùng mapM_ putStrLn để in chúng ra màn hình: 
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ghci> mapM_ putStrLn $ snd $ runWriter (gcd' 8 3) 

8 mod 3 = 2 

3 mod 2 = 1 

2 mod 1 = 0 

Finished with 1 
 

Tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi ta có thể sửa đổi thuật toán thông dụng thành 

một thuật toán có khả năng báo cáo quá trình hoạt động của nó, chỉ bằng cách thay 

đổi những giá trị thường thành giá trị monad và để cho >>= của Writer đảm 

nhiệm nội dung ghi chép cho ta.  

Có thể thêm cơ chế ghi chép gần như cho hàm nào cũng được. Ta chỉ việc thay 

thể các giá trị thông thường bằng những giá trị Writer khi cần và thay cách áp 

dụng hàm thông thường bằng >>= (hoặc các biểu thức do nếu cách này dễ đọc 

hơn). 

 
Cách không hiệu quả để xây dựng danh sách 

Khi dùng monad Writer, bạn phải cẩn thận trong 

việc dùng monoid nào, vì việc dùng danh sách đôi khi có 

thể trở nên rất chậm chạp. Đó là bởi danh sách dùng 

đến ++ để mappend, mà việc dùng ++ để bổ sung phần tử 

vào phía cuối danh sách sẽ chậm nếu danh sách rất dài. 

Trong hàm gcd', việc ghi chép được thực hiện rất 

nhanh vì cách bổ sung danh sách rút cục sẽ như sau: 
 

a ++ (b ++ (c ++ (d ++ (e ++ f)))) 
 

 

Danh sách là loại cấu trúc dữ liệu được tạo dựng từ trái sang 

phải, và cách làm trên là hiệu quả, vì ban đầu ta hoàn thành 

việc tạo dựng phần bên trái của danh sách rồi sau đó mới bổ 

sung một danh sách dài hơn từ bên phía phải. Nhưng nếu ta 

không cẩn thận, việc dùng monad Writer có thể sẽ tạo ra 

phép bổ sung danh sách trông như sau: 
 

((((a ++ b) ++ c) ++ d) ++ e) ++ f 
 

 

Cách tính toán này kết hợp về bên phía trái thay vì về phía phải. Đây là cách 

không hiệu quả vfi mỗi lần muốn nối phần bên phải vào phần bên trái, thì phần bên 

trái danh sách lại phải được tạo dựng từ đầu! 

Hàm sau đây hoạt động giống như gcd', chỉ khác là nó ghi chép các thứ theo 

chiều đảo ngược. Trước hết, nó tạo ra ghi chép cho phần còn lại của thủ tục rồi bổ 

sung vào cuối bản ghi chép. 
 

import Control.Monad.Writer 

 
gcdReverse :: Int -> Int -> Writer [String] Int 

gcdReverse a b 

| b == 0 = do 

tell ["Finished with " ++ show a] return 

a 



 

| otherwise = do 

result <- gcdReverse b (a `mod` b) 

tell [show a ++ " mod " ++ show b ++ " = " ++ show (a `mod` b)] 

return result 
 

 

Trước hết, việc đệ quy được thực hiện, và giá trị kết quả được gắn 

với result. Tiếp theo là bổ sung bước hiện hành vào bản ghi, nhưng bước hiện 

hành sẽ đưa vào cuối ghi chép tạo bởi đệ quy. Sau cùng, kết quả của đệ quy được 

hiển thị như là kết quả cuối cùng. Sau đây là hoạt động của hàm mới viết: 
 

ghci> mapM_ putStrLn $ snd $ runWriter (gcdReverse 8 3) 

Finished with 1 

2 mod 1 = 0 

3 mod 2 = 1 

8 mod 3 = 2 
 

Nó rất kém hiệu quả vì cuối cùng vẫn phải dùng ++ theo hướng kết hợp trái 

thay vì kết hợp phải.  

 
Sử dụng danh sách hiệu 

Vì đôi lúc danh sách có thể kém hiệu quả khi được liên tiếp bổ sung theo cách 

nói trước, nên tốt nhất là ta dùng một cấu trúc dữ liệu luôn cho phép bổ sung một 

cách hiệu quả. Một cấu trúc dữ liệu như vậy là danh sách hiệu. Một danh sách hiệu 

cũng giống như danh sách, chỉ hơn ở chỗ nó là một hàm nhận một danh sách rồi gắn 

liền một danh sách khác về phía trước nó. Tương ứng với một dánh sách 

như [1,2,3], danh sách hiệu sẽ là hàm \xs -> [1,2,3] ++ xs. Một danh 

sách rỗng thông thường là [], còn danh sách hiệu rỗng sẽ là hàm \xs -> [] ++ 

xs. 

Điều hay ở danh sách hiệu là ở chỗ chúng cho phép bổ sung một cách hiệu quả. 

Khi ta bổ sung hai danh sách thông thường với ++, máy sẽ phải thực hiện duyệt từ 

đầu đến cuối của danh sách bên trái dấu ++ rồi mới gắn danh sách còn lại tiếp vào 

đó. Nhưng sẽ ra sao nếu ta thực hiện cách danh sách hiệu rồi biểu diễn các danh sách 

được xét dưới dạng các hàm?  

À, khi đó việc kết nối hai danh sách hiệu sẽ được thực hiện như sau: 
 

f `append` g = \xs -> f (g xs) 
 

 

Hãy nhớ rằng, f và g là những hàm nhận các danh sách và rồi chèn thêm nội 

dung nào đó vào trước những danh sách này. Chẳng hạn, nếu f là 

hàm ("dog"++) (chỉ là một cách viết khác cho \xs -> "dog" ++ xs) và g là 

hàm ("meat"++), thì f `append` g tạo nên một hàm mới tương đương với 

hàm sau đây: 
 

\xs -> "dog" ++ ("meat" ++ xs) 
 

 

Ta đã nối liền hai danh sách hiệu với nhau, đơn giản chỉ bằng cách tạo một hàm 

mới để áp dụng một danh sách hiệu với một danh sách nào đó, tiếp đến là danh sách 

còn lại. 
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Ta hãy tạo một vỏ bọc newtype cho danh sách hiệu, để có thể dễ dàng chuyển 

những thực thể monoid đến những danh sách này: 
 

newtype DiffList a = DiffList { getDiffList :: [a] -> [a] } 
 

 

Kiểu dữ liệu mà ta bọc là [a] -> [a] vì một danh sách hiệu chỉ đơn giản là 

một hàm nhận vào một danh sách rồi trả lại một danh sách khác. Thật dễ chuyển 

đổi qua lại giữa danh sách thông thường và danh sách hiệu: 
 

toDiffList :: [a] -> DiffList a 

toDiffList xs = DiffList (xs++) 

 
fromDiffList :: DiffList a -> [a] 

fromDiffList (DiffList f) = f [] 
 

Để biến một danh sách thường thanh danh sách hiệu, ta chỉ cần thực hiện việc 

mà ta đã làm trước đây rồi biến nó thành hàm để đặt danh sách lên đầu của danh 

sách khác.Vì một danh sách hiệu là một hàm để đặt một thứ nào đó lên phía đầu của 

một danh sách khác, nên nếu ta muốn thứ nêu trên, thì cần phải áp dụng hàm đối với 

một danh sách rỗng! 

Sau đây là thực thể Monoid: 
 

instance Monoid (DiffList a) where 

mempty = DiffList (\xs -> [] ++ xs) 

(DiffList f) `mappend` (DiffList g) = DiffList (\xs -> f (g xs)) 
 

Lưu ý rằng đối với danh sách, mempty đơn giản là hàm id còn mappend thực 

ra chính là phép hàm hợp. Ta hãy xem nó hoạt động ra sao: 
 

ghci> fromDiffList (toDiffList [1,2,3,4] `mappend` toDiffList [1,2,3]) 

[1,2,3,4,1,2,3] 

Đỉnh thật! Bây giờ ta có thể tăng hiệu quả của hàm gcdReverse vừa viết bằng 

cách dùng danh sách hiệu thay vì danh sách thường: 
 

import Control.Monad.Writer 

 
gcd' :: Int -> Int -> Writer (DiffList String) Int gcd' 

a b 

| b == 0 = do 

tell (toDiffList ["Finished with " ++ show a]) 

return a 

| otherwise = do 

result <- gcd' b (a `mod` b) 

tell (toDiffList [show a ++ " mod " ++ show b ++ " = " ++ show (a `mod` b)]) 

return result 
 

Ta chỉ phải thay đổi kiểu của monoid từ [String] sang thành DiffList 

String rồi sau đó khi dùng tell, thì chuyển đổi danh sách thường thành danh 

sách hiệu bằng toDiffList. Hãy xem liệu bản ghi chép có được hợp lại trọn vẹn 

hay không: 



 

 

ghci> mapM_ putStrLn . fromDiffList . snd . runWriter $ gcdReverse 110 34 

Finished with 2 

8 mod 2 = 0 

34 mod 8 = 2 

110 mod 34 = 8 
 

Ta viết gcdReverse 110 34, sau đó dùng runWriter để tháo gỡ nó 

khỏi newtype, rồi áp dụng snd cho kết quả chỉ để lấy nội dung ghi chép, tiếp theo 

áp dụng fromDiffList để chuyển đổi nó thành một danh sách thông thường và 

cuối cùng là in toàn bộ ra màn hình. 

 
So sánh hiệu năng 

Để hình dung được danh sách hiệu giúp nâng cao hiệu năng chạy chương trình 

thêm bao nhiêu, ta hãy xét hàm sau, chỉ đơn thuần là đếm ngược từ một số về 0, 

nhưng tạo ra bản ghi theo chiều ngược lại, giống như gcdReverse, như vậy các 

con số trong nội dung ghi chép sẽ được đếm tăng dần: 
 

finalCountDown :: Int -> Writer (DiffList String) () 

finalCountDown 0 = do 

tell (toDiffList ["0"]) 

finalCountDown x = do 

finalCountDown (x-1) 

tell (toDiffList [show x]) 
 

Nếu ta đưa vào hàm này số 0, thì nó sẽ ghi lại chính số đó. Với bất kì số nào 

khác, ban đầu nó sẽ đếm các số trước, từ 0 và bổ sung những số đó vào nội dung ghi 

chép. Vì vậy, nếu ta áp dụng finalCountDown đối với 100, thì chuỗi "100" sẽ 

đứng cuối cùng trong nội dung ghi chép. 

Dù sao, nếu bạn tải hàm này trong GHCi rồi áp dụng nó cho một số lớn, 

như 500000, bạn sẽ thấy nó nhanh chóng đếm từ 0 trở lên: 
 

ghci> mapM_ putStrLn . fromDiffList . snd . runWriter $ finalCountDown 500000 

0 

1 

2 

... 
 

Tuy nhiên, nếu bạn thay danh sách hiệu bằng danh sách thường, như sau: 
 

finalCountDown :: Int -> Writer [String] () 

finalCountDown 0 = do 

tell ["0"] 

finalCountDown x = do 

finalCountDown (x-1) 

tell [show x] 
 

Rồi bảo GHCi bắt đầu đếm: 
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ghci> mapM_ putStrLn . snd . runWriter $ finalCountDown 500000 
 

 

bạn sẽ thấy rằng việc đếm thực sự rất chậm. 

Dĩ nhiên, đây không phải là cách đúng đắn và khoa học để kiểm tra xem 

chương trình đang xét chạy nhanh bao nhiêu, nhưng qua ví dụ này, ta có thể thấy 

được rằng việc dùng danh sách hiệu bắt đầu cho ra kết quả tức khắc, còn danh sách 

thường sẽ quá lâu. 

Ồ, mà bây giờ thì bài hát Final Countdown do ban nhạc Europe trình diễn đã 

để lại dấu ấn trong tâm trí bạn rồi! 

 
Reader? Hừ, đừng đùa thế nữa 

Trong chương 11, ta đã thấy rằng kiểu 

hàm, (->) r là một thực thể của Functor. 

Việc ánh xạ một hàm f lên một hàm g sẽ tạo ra 

một hàm nhận vào thứ mà g nhận vào, rồi áp 

dụng g đối với nó, tiếp theo áp dụng f đối với kết 

quả thu được.  

Như vậy về cơ bản là ta đang tạo một hàm mới giống như g, chỉ khác là trước 

khi trả lại kết quả, thì lại cho f áp dụng lên kết quả đó. Chẳng hạn: 
 

ghci> let f = (*5) 

ghci> let g = (+3) 

ghci> (fmap f g) 8 

55 
 

 
 

 

 

 

Ta cũng đã thấy rằng các hàm là các functor áp dụng. Nó cho phép ta thao tác 

trên kết quả cuối cùng của các hàm, như thể ta đã có trong tay kết quả đó rồi. Sau 

đây là một ví dụ: 
 

ghci> let f = (+) <$> (*2) <*> (+10) 

ghci> f 3 

19 
 

Biểu thức (+) <$> (*2) <*> (+10) tạo lập một hàm để nhận vào một 
số, đưa số đó cho (*2) và (+10) rồi cộng các kết quả lại. Chẳng hạn, nếu ta áp 
dụng hàm này cho 3, nó sẽ áp dụng cả (*2) và (+10) cho 3, kết quả là 6 và 13. 
Sau đó, nó gọi (+) với 6 và 13 để có được kết quả 19. 

 
Hàm là Monads 

Kiểu hàm (->) r không chỉ là một functor và functor áp dụng, mà nó còn là 

một monad. Cũng như các giá trị monad khác mà ta đã bắt gặp, một hàm cũng có 

thể được coi là giá trị kèm theo ngữ cảnh. Ngữ cảnh của hàm thể hiện ở chỗ giá trị 

đó vẫn chưa xuất hiện và ta phải áp dụng hàm này đối với thứ gì đó để thu được giá 

trị kết quả. 

Vì đã quen với cách mà hàm hoạt động như những functor và functor áp dụng, 

nên ta hãy đi thẳng vảo vấn đề và xem thực thể Monad của chúng trông ra sao. Thực 

thể này nằm ở Control.Monad.Instances và nó trông như sau: 

 
 



 

instance Monad ((->) r) where 

return x = \_ -> x 

h >>= f = \w -> f (h w) w 
 

Ta đã thấy cách tạo lập pure đối với các hàm, và return khá giống 

với pure như thế nào. Nó nhận một giá trị rồi đặt nó vào trong ngữ cảnh tối thiểu 

mà luôn có kết quả là giá trị này. Và cách làm duy nhất khiến cho hàm luôn có kết 

quả là một giá trị nhất định, đó làm khiến cho hàm này phớt lờ các tham số được cung 

cấp. 

Cách tạo lập >>= có vẻ khá bí hiểm, song thực ra chưa đến nỗi như vậy. Khi ta 

dùng >>= để đưa một giá trị monad vào trong một hàm, thì kết quả luôn là một giá 

trị monad. Như vậy trong trường hợp này, khi ta đưa một hàm vào cho hàm khác, thì 

kết quả cũng là một hàm. Điều này giải thích tại sao mà kết quả xuất hiện là lambda. 

Tất cả phần thiết lập >>= tới giờ đều có sự phân tách nhất định giữa kết quả và giá 

trị monad, sau đó áp dụng hàm f đối với kết quả đó.  

Ở đây điều tương tự cũng diễn ra. Để lấy được kết quả từ một hàm, ta phải áp 

dụng hàm này cho một thứ gì đó, và đó là nguyên nhân mà ta đã viết (h w) để lấy 

kết quả từ hàm rồi áp dụng f đối với kết quả này. f trả lại một giá trị monad, trong 

trường hợp này là một hàm, vì vậy ta cũng cáp dụng nó cho w. 

Reader Monad 

Nếu đến giờ bạn vẫn chưa nắm được cách hoạt động của >>=, thì đừng lo, vì 

bằng những ví dụ chúng ta sẽ thấy được đây là một monad đơn giản chừng nào. 

Sau đây là một biểu thức do trong đó tận dụng monad này: 
 

import Control.Monad.Instances 

 
addStuff :: Int -> Int 

addStuff = do 

a <- (*2) 

b <- (+10) 

return (a+b) 
 

Cách này cũng giống như biểu thức áp dụng mà ta đã viết trước đây, chỉ khác 

là bây giờ nó dựa trên các hàm monad. Một biểu thức do luôn cho kết quả là một 

giá trị monad, và với biểu thức này cũng chẳng khác gì. Kết quả của giá trị monad 

này là một hàm. Điều xảy ra ở đây là hàm này nhận một số rồi cho (*2) áp dụng 

với số đó và kết quả là a. (+10) cũng được áp dụng với số ban đầu (mà ta áp 

dụng (*2) với), lần này kết quả là b. return, cũng như ở các monad khác, không 

có hiệu ứng gì khác ngoài việc khiến cho một giá trị monad biểu diễn một kết quả 

nào đó. Nó biểu diễn a+b là kết quả của hàm đang xét. Nếu chạy thử, ta thu được 

kết quả giống như trước: 
 

ghci> addStuff 3 

19 

 

Trong trường hợp này, cả hai (*2) và (+10) đều được áp dụng đối với 

số 3. return (a+b) cũng làm vậy, nhưng nó phớt lờ đi và luôn biểu diễn kết 

quả là a+b. Bởi thế, monad hàm còn được gọi là monad đọc (reader). Tất cả các 
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hàm loại này đều đọc từ một nguồn dữ liệu chung. Để minh họa điều này rõ hơn, ta 

có thể viết lại addStuff như sau: 
 

addStuff :: Int -> Int 

addStuff x = let 

a = (*2) x 

b = (+10) x 

in a+b 
 

Ta thấy rằng monad đọc cho phép coi các hàm như là những giá trị kèm theo 

ngữ cảnh. Ta có thể giả như đã biết rằng các hàm đó trả lại thứ gì rồi. Nó làm được 

điều này bằng cách kết dính các hàm lại làm một rồi đưa tham số của hàm đó tất tất 

cả những hàm dính cùng. Như vậy, nếu ta có nhiều hàm cùng khuyết mất một tham 

số và cùng phải được áp dụng với một giá trị, thì ta có thể dùng monad đọc để kết 

xuất các giá trị tương lai từ những hàm này và cách tạo lập của >>= sẽ đảm bảo 

rằng mọi việc được thực hiện đúng. 

Các đại lượng mang trạng thái 
Haskell là một ngôn ngữ lập trình 

thuần túy và bởi vậy, chương trình ta viết 

ra được cấu thành từ các hàm mà không 

thể thay đổi trạng thái toàn cục, hoặc thay 

đổi các biến, chúng chỉ có thể thực hiện 

những phép tính và trả lại kết quả. Mặt 

hạn chế này thực ra lại khiến cho việc tư 

duy về chương trình trở nên dễ dàng hơn, 

vì nó cho phép ta khỏi phải lo lắng về giá 

trị của từng biến tại một thời điểm nhất 

định. Tuy nhiên, một số bài toán bản thân 

chúng đã mang tính trạng thái, theo nghĩa 

là chúng dựa trên một trạng thái nào đó 

vốn thay đổi theo thời gian. Dù đó không 

phải là khó khăn đáng kể đối với Haskell, 

nhưng vẫn có thể gây nhàm chán khi phải lập mô hình. Vì vậy, Haskell có một tính 

năng gọi tên là monad trạng thái, khiến cho việc xử lý các bài toán trạng thái trở nên 

nhẹ nhàng trong khi vẫn giữ được nét đẹp và thuần túy trong lập trình. 

Khi xử lý các số ngẫu nhiên trong chương 9, ta đã làm việc với những hàm nhận 

tham số là bộ phát sinh số ngẫu nhiên rồi trả lại một số ngẫu nhiên cùng bộ phát sinh 

mới. Nếu ta muốn phát sinh nhiều số ngẫu nhiên, ta luôn phải dùng bộ phát sinh 

ngẫu nhiên mà hàm trước đó đã trả lại cùng với kết quả. Khi lập một hàm nhận 

một StdGen rồi mô phỏng việc tung đồng xu ba lần dựa theo bộ phát sinh đó, thì 

ta đã phải viết mã lệnh sau: 
 

threeCoins :: StdGen -> (Bool, Bool, Bool) 

threeCoins gen = 

let (firstCoin, newGen) = random gen 

(secondCoin, newGen') = random newGen 

(thirdCoin, newGen'') = random newGen' 

in (firstCoin, secondCoin, thirdCoin) 
 



 

Hàm này nhận một bộ phát sinh gen rồi random gen trả lại một giá 

trị Bool đi cùng với một bộ phát sinh mới. Để tung đồng xu thứ hai, ta đã dùng một 

bộ phát sinh mới, và cứ như vậy.  

Trong đa số các ngôn ngữ lập trình khác, ta đã chẳng phải trả lại một bộ phát 

sinh mới đi cùng số ngẫu nhiên. Ta chỉ việc sửa lại bộ phát sinh hiện có! Nhưng vì 

Haskell mang tính thuần túy, nên ta không thể làm điều đó, vì thế ta đã phải lấy 

trạng thái nào đó, tạo ra một kết quả và một trạng thái mới, rồi dùng trạng thái mới 

để phát sinh những kết quả mới. 

Bạn có thể đã nghĩ rằng để tự tránh khỏi những tính toán với trạng thái theo 

cách làm này, thì ta phải từ bỏ tính thuần khiết của Haskell. À, không nhất thiết vậy, 

vì vẫn có một monad đặc biệt, gọi là monad trạng thái để giúp ta đảm nhiệm tất cả 

những trạng thái mà không xâm phạm đến tính thuần khiết và vì vậy lập trình 

Haskell rất tuyệt. 

 

Tính toán trạng thái 

Để giúp ta hiểu rõ hơn khái niệm về đại lượng có trạng thái, hãy tiến thêm một bước 

nữa bằng cách cho những đại lượng này một kiểu dữ liệu. Ta sẽ nói rằng một đại 

lượng có trạng thái là một hàm nhận vào một trạng thái nào đó rồi trả lại một giá trị 

cùng với một trạng thái mới. Hàm đó sẽ phải có kiểu sau đây: 
 

s -> (a, s) 
 

 

s là kiểu của trạng thái còn a là kết quả của những phép tính có trạng thái. 

 

NOTE Phép gán, trong hầu hết những ngôn ngữ lập trình khác, có thể được coi như là đại 

lượng trạng thái. Chẳng hạn, khi ta viết x = 5 trong một ngôn ngữ mệnh lệnh, nó 

sẽ thường đưa giá trị 5 cho biến x và bản thân đại lượng này cũng có giá trị 5 như 

một biểu thức. Nếu bạn xét trên quan điểm lập trình hàm, thì bạn có thể coi phép 

gán như một hàm nhận vào một trạng thái (nghĩa là, tất cả những biến đã được gán 

trước đó) rồi trả lại một kết quả (trong trường hợp này là 5) và một trạng thái mới, 

vốn là tất cả những ánh xạ đến biến trước đó, và thêm vào biến mới gán. 

Đại lượng trạng thái này, một hàm nhận vào một trạng thái và trả lại một kết quả 

cùng một trạng thái mới, cũng có thể được coi là một giá trị kèm ngữ cảnh. Giá trị 

này là kết quả, còn ngữ cảnh là thứ mà ta phải cung cấp cho một trạng thái ban đầu 

mới thu được kết quả đó, và ngoài việc có được kết quả ta cũng có một trạng thái 

mới. 

 
Ngăn xếp và những khối đá 

Giả dụ ta cần phải mô phỏng một ngăn xếp. Bạn có ngăn xếp với các thứ chồng 

lên nhau mà có thể chất từng thứ lên đỉnh ngăn xếp hoặc lấy từng thứ khỏi đỉnh ngăn 

xếp. Khi bạn chất một thứ lên đỉnh ngăn xếp thì ta gọi là “đẩy” (push) vào ngăn xếp, 

còn khi lấy một thứ khỏi đỉnh ngăn xếp thì gọi là “bung” (pop). Nếu muốn lấy được 

thứ ở đáy ngăn xếp, bạn phải bung tất cả các thứ bên trên nó. 

Ta sẽ dùng một danh sách để biểu diễn cho ngăn xếp và phần tử đầu danh sách 

sẽ là đỉnh của ngăn xếp. Để giúp giải quyết nhiệm vụ sắp tới, ta sẽ lập hai 

hàm: pop và push. pop sẽ lấy một ngăn xếp, bung ra một phần tử và trả lại kết quả 

là phần tử này cùng với một ngăn xếp mới khuyết mất phần tử đó. push sẽ nhận một 
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phần tử và một ngăn xếp rồi đẩy phần tử đó vào ngăn xếp. Hàm này sẽ trả lại kết quả 

là () và một ngăn xếp mới. Xem này: 
 

type Stack = [Int] 

 
pop :: Stack -> (Int, Stack) 

pop (x:xs) = (x, xs) 

push :: Int -> Stack -> ((), Stack) 

push a xs = ((), a:xs) 
 

Ta đã để kết quả là () khi đẩy vào ngăn xếp, bởi vì việc đẩy phần tử vào danh 

sách thì không có một giá trị kết quả quan trọng nào, nhiệm vụ chính của nó là làm 

thay đổi ngăn xếp. Lưu ý cách mà ta chỉ việc áp dụng tham số thứ nhất của push, 

ta có một đại lượng trạng thái. pop thì đã sẵn là một đại lượng trạng thái, căn cứ 

vào kiểu của nó. 

Ta hãy dùng các hàm này để viết một đoạn mã lệnh ngắn để mô phỏng một 

ngăn xếp. Ta sẽ lấy một ngăn xếp, đẩy 3 vào, rồi bung hai phần tử ra, chỉ để thử cho 

vui. Sau đây là code: 
 

stackManip :: Stack -> (Int, Stack) 

stackManip stack = let 

((), newStack1) = push 3 stack 

(a , newStack2) = pop newStack1 

in pop newStack2 
 

Ta lấy một stack rồi thực hiện push 3 stack, kết quả thu được là một bộ. 

Phần đầu của bộ là một () còn phần thứ hai là một ngăn xếp mới mà ta gọi 

là newStack1. Sau đó, ta bung một con số từ newStack1, kết quả là một 

số a (chính là 3) mà ta vừa đẩy vào, cùng một ngăn xếp mới mà ta gọi 

là newStack2. Sau đó, ta bung một con số khỏi newStack2 và nhận được một 

số tên là b cùng một newStack3. Ta trả lại một bộ chứa số đó và ngăn xếp mới. 

Hãy thử chạy code xem: 
 

ghci> stackManip [5,8,2,1] 

(5,[8,2,1]) 
 

Tuyệt, kết quả là 5 còn ngăn xếp mới là [8,2,1]. Lưu ý 

rằng stackManip bản thân nó là một đại lượng trạng thái ra sao. Ta đã lấy một 

loạt những đại lượng trạng thái rồi kết dính chúng với nhau. Hừm, nghe có vẻ quen 

quen. 

Đoạn mã lệnh stackManip trên phần nào thật tẻ nhạt vì ta phải tự đưa trạng 

thái vòa cho mỗi đại lượng trạng thái, và lưu chúng lại rồi đưa nó vào đại lượng 

trạng thái tiếp theo. Chẳng phải sẽ hay hơn nếu, thay vì phải đưa ngăn xếp vào cho 

từng hàm, ta có thể viết như sau: 
 

stackManip = do 

push 3 

a <- pop 

pop 
 



 

À, dùng monad trạng thái sẽ cho phép ta thực hiện đúng điều này. Với monad 

trạng thái, ta sẽ có thể nhận các đại lượng trạng thái, như ở đây, và dùng chúng 

mà không phải tự quản lý trạng thái. 

Monad trạng thái 

Module Control.Monad.State cung cấp một newtype để bọc các đại lượng 

trạng thái. Sau đây là định nghĩa của nó: 
 

newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) } 
 

 

State s a là một đại lượng trạng thái để thao tác trên trạng thái thuộc 

kiểu s và có một kết quả thuộc kiểu a. 

Bây giờ, khi đã thấy được các đại lượng trạng thái là gì rồi, và chúng thậm chí 

có thể được hình dung như giá trị kèm ngữ cảnh ra sao, ta hãy kiểm tra thực 

thể Monad của chúng: 
 

instance Monad (State s) where 

return x = State $ \s -> (x, s) 

(State h) >>= f = State $ \s -> let (a, newState) = h s 

(State g) = f a 

in g newState 
 

Trước hết ta hãy xét return. Mục đích 

của ta khi dùng return là nhận một giá trị 

rồi tạo một đại lượng trạng thái luôn có kết 

quả là giá trị này. Đó là lý do mà ta lập một 

lambda \s -> (x,s). Ta luôn biểu 

diễn x như là kết quả của đại lượng trạng thái 

và trạng thái này luôn được giữ không đổi, 

vì return phải đặt một giá trị vào trong một 

ngữ cảnh tối thiểu. Vì vậy return sẽ làm 

cho một đại lượng trạng thái vốn biểu diễn cho 

một giá trị nhất định làm kết quả và giữ cho 

trạng thái không thay đổi. 

Thế còn về >>=? À, kết quả của việc đưa một đại lượng trạng thái vào một 

hàm bằng >>= thì phải là một đại lượng trạng thái, nhỉ? Vậy ta hãy bắt đầu bằng 

gói bọc newtype State rồi viết tiếp một lambda. Cái lambda này sẽ là đại lượng 

trạng thái mới của ta. Nhưng điều gì đang diễn ra trong nó? À, bằng cách nào đó ta 

phải kết xuất giá trị kết quả từ đại lượng trạng thái thứ nhất. Vì ta hiện giờ đang ở 

trong một đại lượng trạng thái, nên ta có thể cho đại lượng trạng thái h một đại lượng 

trạng thái s của ta, và điều này dẫn đến một cặp gồm kết quả và một trạng thái 

mới: (a, newState). Đến giờ, mỗi lần khi lập ra >>=, một khi đã kết xuất được 

kết quả từ giá trị monad thì ta áp dụng hàm f đối với nó để thu được giá trị monad 

mới. Trong Writer, sau khi làm điều này và thu được giá trị monad mới, ta vẫn 

phải đảm bảo rằng ngữ cảnh được để ý đến bằng cách mappend giá trị monoid cũ 

với cái mới. Ở đây, ta viết f a và thu được một đại lượng trạng thái mới là g. Bây 

giờ khi đã có một đại lượng trạng thái mới và một trạng thái mới (có 

tên newState), ta chỉ việc áp dụng đại lượng trạng thái g đó cho newState. Kết 

quả là một bộ gồm kết quả cuối cùng và trạng thái cuối cùng! 
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Như vậy với >>=, ta đã dính liền hai đại lượng với nhau, chỉ có điều là đại 

lượng thứ hai được giấu trong một hàm có nhiệm vụ nhận kết quả từ đại lượng thứ 

nhất. Vì pop và push đều đã là các đại lượng trạng thái, nên ta dễ dàng gói chúng 

vào trong một vỏ bọc State. Xem này: 
 

import Control.Monad.State 

 
pop :: State Stack Int 

pop = state $ \(x:xs) -> (x, xs) 

 
push :: Int -> State Stack () 

push a = state $ \xs -> ((), a:xs) 
 

pop đã là một đại lượng trạng thái còn push nhận một Int rồi trả lại một đại 

lượng trạng thái. Bây giờ ta có thể viết lại ví dụ trước, trong đó đẩy 3 vào ngăn xếp 

rồi bung ra hai con số, như sau: 
 

import Control.Monad.State 

 
stackManip :: State Stack Int 

stackManip = do 

push 3 

a <- pop 

pop 
 

Bạn đã thấy việc ta dính liền một phép đẩy và hai phép bung vào cùng một đại 

lượng trạng thái chưa? Khi tháo gỡ nó từ vỏ bọc newtype ta thu được một hàm mà 

có thể cung cấp cho nó một trạng thái ban đầu nào đó: 
 

ghci> runState stackManip [5,8,2,1] 

(5,[8,2,1]) 
 

Ta không phải ràng buộc cái pop thứ hai vào cho a vì không hề sử dụng 

cái a đó chút nào. Vì vậy ta đã có thể viết lại mã lệnh như sau: 
 

stackManip :: State Stack Int 

stackManip = do 

push 3 

pop 

pop 
 

Khá hay đấy. Nhưng sẽ ra sao nếu ta muốn làm thế này: bung một số ra khỏi 

ngăn xếp rồi xem liệu số đó có bằng 5, nếu đúng thì đẩy trở lại ngăn xếp và dừng 

chương trình; còn nếu không phải 5, thì đẩy 3 và 8 trở lại? Ồ, đây là đoạn code: 
 

stackStuff :: State Stack () 

stackStuff = do 

a <- pop 

if a == 5 

then push 5 



 

else do 

push 3 

push 8 
 

Cách này khá trực tiếp. Ta hãy chạy nó với một ngăn xếp ban đầu. 
 

ghci> runState stackStuff [9,0,2,1,0] 

((),[8,3,0,2,1,0]) 
 

Hãy nhớ rằng, các biểu thức do cho kết quả là những giá trị monad và với 

monad State, thì một biểu thức do cũng là một hàm trạng thái. 

Vì stackManip và stackStuff là các đại lượng trạng thái thông thường, nên 

ta có thể gắn chúng lại để tạo thành những đại lượng trạng thái tiếp theo. 
 

moreStack :: State Stack () 

moreStack = do 

a <- stackManip 

if a == 100 

then stackStuff 

else return () 
 

Nếu như kết quả của stackManip trên ngăn xếp hiện thời bằng 100, thì ta 

chạy stackStuff, còn nếu không thì ta không làm gì cả. return () chỉ để giữ 

nguyên trạng thái và không làm gì cả. 

 
Nhận và thiết lập trạng thái 

Module Control.Monad.State cung cấp một lớp có tên MonadState; 

lớp này có hai hàm hữu ích là get và put. Đối với State, hàm get được thiết 

lập như sau: 
 

get = state $ \s -> (s, s) 
 

 

Như vậy nó chỉ lấy trạng thái hiện thời rồi thể hiện nó dưới dạng kết quả.  

Hàm put nhận một trạng thái nào đó rồi lập một hàm trạng thái để thay thế trạng 

thái hiện thời: 
 

put newState = state $ \s -> ((), newState) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Như vậy bằng những hàm này, ta có thể xem ngăn xếp hiện thời gồm có gì hoặc 

có thể thay thế nó bằng cả một ngăn xếp khác. Chẳng hạn: 
 

stackyStack :: State Stack () 

stackyStack = do 

stackNow <- get 

if stackNow == [1,2,3] 

then put [8,3,1] 

else put [9,2,1] 
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Cũng cần phải kiểm tra xem kiểu dữ liệu của >>= sẽ là gì nếu nó chỉ làm việc 

đối với các giá trị State: 
 

(>>=) :: State s a -> (a -> State s b) -> State s b 
 

 

Bạn đã thấy rằng kiểu của trạng thái s vẫn giữ nguyên trong khi kiểu của kết 

quả thì thay đổi từ a sang b rồi chứ? Điều này có nghĩa rằng ta có thể gắn nhiều đại 

lượng trạng thái có kết quả thuộc những kiểu khác nhau nhưng kiểu của trạng thái 

phải giữ nguyên. Tại sao phải vậy? Ồ, chẳng hạn, đối với Maybe, thì >>= có kiểu 

sau: 
 

(>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b 
 

 

Việc bản thân monad, Maybe, không thay đổi là có lý do của nó. Sẽ không có 

lý gì khi dùng >>= giữa hai monad riêng biệt. Ồ, đối với monad trạng thái, thì thực 

ra monad này là State s, vì vậy nếu s khác đi, thì ta đã dùng >>= giữa hai monad 

riêng biệt. 

 

Sự ngẫu nhiên và Monad trạng thái 
Ở phần đầu của mục này, ta đã thấy được việc phát sinh các số có thể rất lủng 

củng vì mỗi hàm ngẫu nhiên nhận một generator rồi trả lại một số ngẫu nhiên kèm 

theo một bộ phát sinh mới, vốn sau đó dược dùng thay cho bộ cũ nếu ta muốn phát 

sinh một số ngẫu nhiên khác. The monad trạng thái giúp cho việc xử lý dễ hơn nhiều. 

Hàm random trong System.Random có kiểu dữ liệu sau: 
 

random :: (RandomGen g, Random a) => g -> (a, g) 
 

 

Điều này có nghĩa là nó nhận một bộ phát sinh ngẫu nhiên rồi tạo ra một số 

ngẫu nhiên cùng một bộ phát sinh mới. Ta có thể thấy rằng nó là một đại lượng 

trạng thái, vì vậy có thể bọc nó vào trong constructor newtype State rồi dùng 

nó như một giá trị monad, theo đó việc truyền trạng thái được thực hiện giúp ta: 
 

import System.Random 

import Control.Monad.State 

 
randomSt :: (RandomGen g, Random a) => State g a 

randomSt = state random 
 

 

Như vậy nếu bây giờ ta muốn tung ba đồng xu (True là sấp, False là ngửa) 

ta chỉ cần viết như sau: 
 

import System.Random 

import Control.Monad.State 

 
threeCoins :: State StdGen (Bool, Bool, Bool) 

threeCoins = do 

a <- randomSt 

b <- randomSt 



 

c <- randomSt 

return (a, b, c) 
 

Bây giờ threeCoins là một đại lượng trạng thái và sau khi nhận một bộ phát 

sinh ngẫu nhiên ban đầu, hàm đó truyền bộ phát này cho randomSt đầu tiên, đến 

lượt nó lại tạo ra một số cùng một bộ phát sinh mới, vốn được truyền đến hàm tiếp 

theo, rồi cứ như vậy. Ta dùng return (a,b,c) để biểu diễn (a,b,c) làm kết 

quả mà không thay đổi bộ phát sinh gần nhất. Hãy thử chạy mã lệnh này: 
 

ghci> runState threeCoins (mkStdGen 33) 

((True,False,True),680029187 2103410263) 
 

Thực hiện những việc kiểu như thế này luôn yêu cầu phải giữ một trạng thái 

nào đó giữa các bước thao tác đã trở nên đỡ phiền toái hơn! 

 

Lỗi ơi là lỗi 
Đến giờ ta đã biết rằng Maybe được dùng để thêm vào các giá trị một ngữ cảnh 

chứa thất bại khả dĩ. Một giá trị có thể là Just something hoặc Nothing. Dù 

chúng có ích, nhưng khi ta có Nothing, thì tất cả những gì ta biết được là có lỗi nào 

đó đã xảy ra, nhưng không còn cách nào để moi thêm thông tin gì về loại lỗi đó là gì, 

hoặc tại sao tính toán lại thất bại. 

Ngược lại, kiểu Either e a cho phép ta kèm thêm vào trong các giá trị hiện 

có, một ngữ cảnh chứa thất bại có thể xảy ra, trong khi vẫn có thể gắn những giá trị 

vào trong thất bại này, để chúng có thể mô tả được nguyên nhân hỏng hóc hoặc cung 

cấp những thông tin khác về thất bại này. Một giá trị Either e a có thể hoặc là 

một giá trị Right, để chỉ đáp số đúng hay sự thành công, hoặc một giá trị Left, để 

chỉ thất bại. Chẳng hạn: 
 

ghci> :t Right 4 

Right 4 :: (Num t) => Either a t ghci> 

:t Left "out of cheese error" 

Left "out of cheese error" :: Either [Char] b 
 

Đây gần như là một dạng Maybe được cải tiến, vì vậy để nó là một monad thật 

hợp lý, vì cũng có thể coi nó như một giá trị với ngữ cảnh kèm theo để chỉ thất bại 

khả dĩ, chỉ khác là bây giờ có một giá trị cùng với cả lỗi nữa. 

Thực thể Monad của nó thì giống như với Maybe và bạn có thể tìm thấy nó 

trong Control.Monad.Error: 
 

instance (Error e) => Monad (Either e) where 

return x = Right x 

Right x >>= f = f x 

Left err >>= f = Left err 

fail msg = Left (strMsg msg) 
 

return, như thường lệ, nhận một giá trị rồi đặt nó vào trong một ngữ cảnh tối 

thiểu mặc định. Nó bọc giá trị đang xét vào trong constructor Right vì ta đang 
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dùng Right để biểu diễn một đại lượng tính toán thành công trong đó có một kết 

quả. Điều này rất giống với return của Maybe. 

Phép >>= kiểm tra hai trường hợp khả dĩ: Left và Right. Trong trường 

hợp Right, hàm f được áp dụng cho giá trị bên trong nó, cũng giống như cách làm 

trong trường hợp với Just, hàm được áp dụng ngay cho nội dung của nó. Trong 

trường hợp có lỗi, giá trị Left được giữ lại, cùng với nội dung của nó, để mô tả sự 

thất bại. 

Thực thể Monad của Either e tạo nên một yêu cầu phụ thêm, đó là kiểu của 

giá trị chứa trong Left, cái mà được đánh chỉ số bằng tham số kiểu e, phải là một 

thực thể của lớp Error. Lớp Error được dành cho những kiểu mà các giá trị có 

thể đóng vai trò thông báo lỗi. Lớp này định nghĩa hàm strMsg, vốn nhận một lỗi 

dưới dạng chuỗi rồi trả lại một giá trị như vậy. Một ví dụ điển hình cho một thực 

thể Error là, a hèm, kiểu String! Trong trường hợp với String, 

hàm strMsg chỉ việc trả lại chuỗi mà nó nhận vào: 
 

ghci> :t strMsg 

strMsg :: (Error a) => String -> a 

ghci> strMsg "boom!" :: String 

"boom!" 
 

 

Nhưng vì ta thường dùng String để mô tả lỗi khi dùng Either, nên ta sẽ 

không cần quá lo lắng về điều này. Khi việc khớp mẫu thất bại trong khối lệnh do, 

thì một giá trị Left được dùng để chỉ sự thất bại này. 

Dù sao, ta hãy xem một vài ví dụ áp dụng: 
 

ghci> Left "boom" >>= \x -> return (x+1) 

Left "boom" 

ghci> Left "boom " >>= \x -> Left "no way!" Left 

"boom " 

ghci> Right 100 >>= \x -> Left "no way!" 

Left "no way!" 
 

Khi ta dùng >>= để đưa một giá trị Left vào một hàm, thì hàm này sẽ bị phớt 

lờ đi và một giá trị Left giống hệt nó sẽ được trả lại. Khi ta đưa một giá 

trị Right vào một hàm, thì hàm này sẽ áp dụng cho thứ nằm bên trong nó, nhưng 

trong trường hợp như vậy hàm đó vẫn sẽ tạo ra một giá trị Left! 

Khi ta thử đưa một giá trị Right vào một hàm tính toán thành công, ta sẽ mắc 

phải một loại lỗi rất riêng! Hừm. 
 

ghci> Right 3 >>= \x -> return (x + 100) 

 
<interactive>:1:0: 

Ambiguous type variable `a' in the constraints: 

`Error a' arising from a use of `it' at <interactive>:1:0-33 

`Show a' arising from a use of `print' at <interactive>:1:0-33 

Probable fix: add a type signature that fixes these type variable(s) 
 

Haskell nói rằng nó khong biết chọn kiểu dữ liệu gì cho phần e của giá trị 

mang kiểu Either e a đang xét, ngay cả khi ta chỉ cần in phần Right. Điều 



 

này là do ràng buộc Error e trong thực thể Monad. Như vậy nếu bạn nhận được 

các lỗi kiểu, như lỗi này khi dùng Either làm monad, thì chỉ cần thêm hẳn một 

dấu ấn kiểu: 
 

ghci> Right 3 >>= \x -> return (x + 100) :: Either String Int 

Right 103 

Ổn rồi, bây giờ mã lệnh đã hoạt động! 

Trừ vướng mắc nhỏ này ra thì việc dùng monad này rất giống với việc 

dùng Maybe làm monad. 

 

NOTE Ở chương trước, ta đã dùng những khía cạnh monad của Maybe để mô phỏng 

những con chim đậu trên cây sào thăng bằng của người đi trên dây. Bạn hãy thử 

làm bài tập này: viết lại chương trình đó có dùng đến monad lỗi để cho khi người 

đi dây mất thăng bằng và ngã, thì ta còn nhớ lại được có bao nhiêu con chim đậu 

trên hai đầu cây sào lúc đó. 

 

Một số hàm monad hữu ích 
Trong mục này, ta sẽ tìm hiểu một số hàm hoạt động trên các giá trị monad 

hoặc trả lại kết quả là giá trị monad (hoặc là cả hai điều này!). Những hàm như vậy 

thường được gọ là hàm monad. Trong khi một số hàm kiểu này là mới toanh, một 

số khác thì lại là những dạng monad tương ứng của các hàm ta đã biết, 

như filter và foldl. Ta hãy xem chúng là gì nhé! 

 
liftM và những người bạn 

Khi ta mới khởi đầu chuyến leo lên 

đỉnh núi Monad Mountain, ta đã nhình đến 

các functor, vốn được dùng cho những thứ 

có thể được ánh xạ lên. Sau đó, ta đã học về 

các functor cải tiến, gọi là functor áp dụng, 

vốn cho phép ta áp dụng những functor 

thường đối vói một số giá trị áp dụng, cũng 

như lấy một giá trị thường rồi đặt nó vao 

trong một ngữ cảnh mặc định nào đó. Cuối 

cùng, ta giới thiệu monad như những functor áp dụng cải tiến, trong đó có bổ sung 

khả năng giúp những giá trị trên kèm ngữ cảnh được đưa vào các hàm thông thường. 

Như vậy mỗi monad cũng là một functor áp dụng và mỗi functor áp dụng là 

một functor. Lớp Applicative có một ráng buộc lớp, theo đó kiểu đang xét phải 

là một thực thể của Functor trước khi ta có thể khiến nó làm thực thể 

của Applicative. Mặc dù Monad phải có cùng ràng buộc này đối 

với Applicative, với lý do là mỗi monad cũng là một functor áp dụng, thì sự thật 

lại không phải, vì lớp Monad được giới thiệu ở Haskell trước cả Applicative. 

Nhưng ngay cả khi mỗi monad là một functor, ta cũng không phải dựa vào việc 

nó có một thực thể Functor vì đã có hàm liftM. Hàm này nhận một hàm khác 

một giá trị monad rồi ánh xạ hàm mới nhận lên giá trị monad. Như vậy nó khá giống 

với fmap! Sau đây là kiểu của liftM: 
 

 

liftM :: (Monad m) => (a -> b) -> m a -> m b 
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 Và sau đây là kiểu của fmap: 
 

fmap :: (Functor f) => (a -> b) -> f a -> f b 
 

 

Nếu các thực thể Functor và Monad của một kiểu dữ liệu đều tuân theo các 

định luật functor và monad, thì hai thứ này sẽ tương đương nhau (và tất cả những 

monad mà ta đã gặp đến giờ đều tuân theo cả hai nhóm định luật). Điều này khá 

giống như việc pure và return cùng làm một việc, chỉ khác là cái này có ràng 

buộc lớp Applicative còn cái kia có ràng buộc lớp Monad. Ta hãy 

thử liftM xem: 
 

ghci> liftM (*3) (Just 8) 

Just 24 

ghci> fmap (*3) (Just 8) 

Just 24 

ghci> runWriter $ liftM not $ Writer (True, "chickpeas") 

(False,"chickpeas") 

ghci> runWriter $ fmap not $ Writer (True, "chickpeas") 

(False,"chickpeas") 

ghci> runState (liftM (+100) pop) [1,2,3,4] 

(101,[2,3,4]) 

ghci> runState (fmap (+100) pop) [1,2,3,4] 

(101,[2,3,4]) 
 

Ta đã biết khá rõ rằng fmap thao tác trên các giá trị Maybe như thế nào. 

Và liftM làm điều tương tự. Với các giá trị Writer, hàm đang xét sẽ được ánh 

xạ lên thành phần thứ nhất của bộ, vốn là kết quả. Trong quá 

trình fmap hoặc liftM lên một đại lượng trạng thái để cho ra kết quả là một đại 

lượng trạng thái khác, chỉ có kết quả cuối cùng mới bị thay đổi bởi hàm kèm theo. 

Nếu trong trường hợp này, ta đã không ánh xạ (+100) lên pop trước khi chạy nó, 

thì kết quả trả lại đã là (1,[2,3,4]). 

Đây là cách mà liftM đã được tạo lập: 
 

liftM :: (Monad m) => (a -> b) -> m a -> m b 

liftM f m = m >>= (\x -> return (f x)) 
 

Hoặc với khối lệnh do: 
 

liftM :: (Monad m) => (a -> b) -> m a -> m b 

liftM f m = do 

x <- m 

return (f x) 
 

Ta đưa giá trị monad m vào hàm rồi áp dụng hàm f lên kết quả thu được, trước 

khi đặt nó vào lại ngữ cảnh mặc định. Các định luật monad đảm bảo rằng việc làm 

này không làm thay đổi ngữ cảnh, chỉ thay đổi kết quả mà giá trị monad biểu diễn. 

Ta thấy rằng liftM được thiết lập mà không hề tham chiếu tới lớp Functor. Điều 

này có nghĩa là ta có thể thiết lập fmap (hoặc liftM, bạn muốn gọi bằng tên gì cũng 

được) chỉ bằng cách dùng những ưu điểm mà monad có. Từ đây, ta có thể kết luận 

rằng monad thì mạnh hơn những functor thông thường mà ta đã gặp. 



 

Kiểu Applicative cho phép ta áp dụng các hàm lên những giá trị kèm ngữ 

cảnh, như thể chúng là những giá trị thông thường. Ví dụ: 
 

ghci> (+) <$> Just 3 <*> Just 5 

Just 8 

ghci> (+) <$> Just 3 <*> Nothing 

Nothing 
 

Dùng cách lập trình áp dụng như vậy làm mọi thứ trở nên đơn giản. <$> chỉ 

là fmap còn <*> là một hàm trong lớp Applicative có kiểu như sau: 
 

(<*>) :: (Applicative f) => f (a -> b) -> f a -> f b 
 

Như vậy, nó giống với fmap, chỉ có điều là bản thân hàm cũng nằm trong một 

ngữ cảnh. Bằng cách nào đó, ta phải tách lấy hàm khỏi ngữ cảnh rồi ánh xạ nó lên 

giá trị f a, tiếp theo là lắp ghép lại ngữ cảnh. Vì theo mặc định, cách hàm trong 

Haskell đều có tính “curry” nên ta có thể dùng tổ hợp của <$> và <*> để áp dụng 

các hàm nhận vào nhiều tham số lên các giá trị áp dụng. 

Dù sao, hoá ra là cũng giống như fmap, <*> cũng có thể thiết lập được chỉ bằng 

cách dùng những gì mà lớp Monad cho ta. Hàm ap về cơ bản là <*>, chỉ khác là nó 

có một ràng buộc Monad thay vì ràng buộc Applicative. Sau đây là định nghĩa 

của hàm này: 
 

ap :: (Monad m) => m (a -> b) -> m a -> m b 

ap mf m = do 

f <- mf 

x <- m 

return (f x) 
 

mf là một giá trị monad mà kết quả của nó là một hàm. Vì hàm này nằm trong 

một ngữ cảnh, cũng như giá trị, nên ta lấy hàm ra khỏi ngữ cảnh rồi gọi nó là f, 

sau đó lấy giá trị rồi gọi nó là x, và cuối cùng đem áp dụng hàm này lên giá trị và 

biểu diễn kết quả. Sau đây là ví dụ ngắn gọn: 
 

ghci> Just (+3) <*> Just 4 

Just 7 

ghci> Just (+3) `ap` Just 4 

Just 7 

ghci> [(+1),(+2),(+3)] <*> [10,11] 

[11,12,12,13,13,14] 

ghci> [(+1),(+2),(+3)] `ap` [10,11] 

[11,12,12,13,13,14] 
 

Bây giờ ta đã thấy được rằng các monad cũng mạnh hơn các đối tượng áp dụng 

(applicative), vì ta có thể dùng các hàm trong Monad để thiết lập những hàm 

của Applicative. Thực ra, nhiều khi một kiểu dữ liệu được coi là monad, đầu tiên 

người ta thường viết ra một thực thể Monad rồi sau đó lập thực 

thể Applicative chỉ bằng việc khẳng định rằng pure là return và <*> là ap. 

Tương tự, nếu bạn đã có một thực thể Monad của một đối tượng nào đó, bạn có thể 

cho nó một thực thể Functor chỉ bằng cách nói rằng fmap là liftM. 
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Hàm liftA2 là một hàm tiện lợi để áp dụng một hàm lên hai giá trị áp dụng. 

Nó được định nghĩa đơn giản như sau: 
 

liftA2 :: (Applicative f) => (a -> b -> c) -> f a -> f b -> f c 

liftA2 f x y = f <$> x <*> y  
 

Hàm liftM2 làm điều tương tự, chỉ khác là nó có một ràng buộc Monad. 

Cũng có các hàm liftM3, liftM4 và liftM5. 

Ta đã thấy bằng cách nào mà monad mạnh hơn các đối tượng áp dụng cùng 

các functor và việc mặc dù mọi monad đều là functor và functor áp dụng, nhưng 

chúng không nhất thiết có các thực thể Functor và Applicative, nên ta đã 

kiểm tra các dạng monad tương đương của các hàm mà functor và functor áp dụng 

dùng đến. 

 
Hàm join 

Sau đây là một số điều cần suy ngẫm: nếu kết quả của một giá trị monad lại là một 

giá trị monad khác, nghĩa là nếu một giá trị monad được lồng vào trong giá trị kia, 

liệu bạn có thể duỗi thẳng chúng ra thành một giá trị monad thông thường chứ? 

Chẳng hạn, nếu có Just (Just 9), ta có thể biến nó thành Just 9 không? 

Hóa ra rằng bất kì giá trị monad lồng ghép nào cũng có thể duỗi thẳng được, và 

đây thực ra là một thuộc tính riêng của monad. Để làm việc này, đã có hàm join. 

Kiểu của nó như sau: 
 

join :: (Monad m) => m (m a) -> m a 
 

Như vậy hàm join nhận một giá trị monad nằm trong một giá trị monad rồi 

cho ta một giá trị monad, như vậy đại loại là nó đã thực hiện việc duỗi thẳng. Sau 

đây là cách dùng hàm với một số giá trị Maybe: 
 

ghci> join (Just (Just 9)) 

Just 9 

ghci> join (Just Nothing) 

Nothing 

ghci> join Nothing 

Nothing 
 

Dòng đầu tiên có một đại lượng tính toán thành công, là kết quả của một đại lượng 

thành công khác, vậy chúng đơn giản là được ghép nối lại thành một đại lượng thành 

công lớn hơn. Dòng lệnh thứ hai có Nothing là kết quả của một giá trị Just. Trước 

đây, mỗi khi ta xử lý các giá trị Maybe và muốn kết hợp nhiều giá trị này lại làm một, 

bất kể nó là <*> hoặc >>=, chúng đều phải là Just thì kết quả mới là một giá 

trị Just. Nếu bất kì thất bại nào đó xảy ra trong quá trình tính, thì kết quả sẽ là thất bại, 

và điều tương tự cũng diễn ra ở đây. Trong dòng lệnh thứ ba, ta đã thử duỗi thẳng thứ 

mà khởi nguồn là một thất bại, nên kết quả cũng là thất bại. 

Việc duỗi thẳng danh sách khá là trực quan: 

 

 
 

ghci> join [[1,2,3],[4,5,6]] 

[1,2,3,4,5,6] 



 

 

Bạn thấy đấy, với danh sách, join chỉ là concat. Để duỗi thẳng một giá 

trị Writer mà kết quả cũng là một giá trị Writer khác, ta phải thực 

hiện mappend với giá trị monoid. 
 

ghci> runWriter $ join (Writer (Writer (1, "aaa"), "bbb")) 

(1,"bbbaaa") 
 

Giá trị monoid ở ngoài, "bbb" được xử lý trước và tiếp theo "aaa" được nối 

vào. Xét theo trực giác, khi bạn muốn kiểm tra xem giá trị của Writer là gì, trước 

hết bạn phải viết giá trị monoid của nó vào nội dung ghi chép rồi mới kiểm tra được 

xem bên trong có gì. 

Việc duỗi thẳng những giá trị Either rất giống với việc duỗi thẳng các giá 

trị Maybe: 
 

ghci> join (Right (Right 9)) :: Either String Int 

Right 9 

ghci> join (Right (Left "error")) :: Either String Int 

Left "error" 

ghci> join (Left "error") :: Either String Int 

Left "error" 
 

 

Nếu ta áp dụng join lên một đại lượng trạng thái với kết quả là một đại lượng 

trạng thái, thì kết quả sẽ là một đại lượng trạng thái mà trước hết hoạt động với đại 

lượng trạng thái bên ngoài tiếp theo là đại lượng kết quả. Xem này: 
 

ghci> runState (join (state $ \s -> (push 10, 1:2:s))) [0,0,0] 

((),[10,1,2,0,0,0]) 
 

Ở đây lambda nhận một trạng thái rồi đặt 2 và 1 lên ngăn xếp rồi biểu diễn push 

10 làm kết quả. Như vậy khi toàn bộ cái này được duỗi thẳng bằng join và rồi chạy, 

thì trước hết 2 và 1 được đặt lên ngăn xếp rồi push 10 được thực thi, đẩy số 10 lên 

đỉnh ngăn xếp. 

Cách thiết lập join như sau: 
 

join :: (Monad m) => m (m a) -> m a 

join mm = do 

m <- mm 

m 
 

 

Vì kết quả của mm là một giá trị monad, ta đem lấy giá trị đó rồi chỉ việc đặt vào 

một dòng lệnh riêng vì nó là một giá trị monad. Mẹo ở đây là khi ta viết m <- mm, 

ngữ cảnh của monad mà ta đang xét sẽ được theo dõi. Điều này giải thích tại sao, 

chẳng hạn, các giá trị Maybe cho kết quả là các giá trị Just chỉ khi các giá trị 

ngoài và trong đều là những giá trị Just.  

Điều này sẽ được cho thấy như sau đây, nếu giá trị mm được gán trước là Just 

(Just 8): 
 

joinedMaybes :: Maybe Int 

joinedMaybes = do 
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m <- Just (Just 8) 

m 
 

 

Có lẽ điều hay nhất ở join là đối với mỗi 

monad, việc đưa một giá trị monad vào một hàm 

bằng >>= cũng giống như chỉ việc ánh xạ hàm đó lên 

giá trị rồi dùng join để duỗi thẳng giá trị monad 

lồng ghép thu được! Nói cách khác, m >>= f luôn 

giống như join (fmap f m)! Nếu suy nghĩ, bạn 

sẽ thấy điều này hoàn toàn có lý. Bằng >>=, ta luôn 

nghĩ về cách đưa một giá trị monad vào cho một hàm 

nhận giá trị thường nhưng trả lại một giá trị monad. 

Nếu ta chỉ ánh xạ hàm đó lên giá trị monad, ta sẽ có 

một giá trị monad bên trong một giá trị monad khác. 

Chẳng hạn, giả dụ ta có Just 9 và hàm là \x -> 

Just (x+1). Nếu ánh xạ hàm này lên Just 9, ta 

thu được Just (Just 10). 

Việc m >>= f luôn bằng join (fmap f 

m) rất có ích nếu ta tự lập nên thực thể Monad của 

một kiểu dữ liệu nào đó, vì thường sẽ dễ hơn nếu ta hình dung cách duỗi thẳng một 

giá trị monad lồng ghép hơn là việc hình dung ra cách lập >>=. 

Một điều thú vị khác là join không thể được thực hiện bằng cách chỉ sử dụng 

các hàm mà các hàm và ứng dụng cung cấp. Điều này khiến chúng ta kết luận 

rằng không chỉ monads mạnh mẽ như functors và ứng dụng, mà trên thực tế, 

chúng còn mạnh hơn, bởi vì chúng ta có thể làm được nhiều thứ hơn với chúng 

so với những gì chúng ta có thể làm với các functors và ứng dụng. 

 
filterM 

Hàm filter chính là một phần cốt lõi của lập trình Haskell (map là một phần 

cốt lõi khác). Hàm này nhận một vị từ cùng một danh sách cần lọc rồi trả lại một 

danh sách mới trong đó chỉ còn lại những phần tử thỏa mãn vị từ. Kiểu của hàm như 

sau: 
 

filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a] 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vị từ nhận vào một phần tử thuộc danh sách rồi trả lại một giá trị Bool . Bây 

giờ, sẽ ra sao nếu giá trị Bool mà nó trả lại là một giá trị monad? Ôi! Nghĩa là, nếu 

nó đi cùng với một ngữ cảnh? Liệu chương trình có hoạt động không? Chẳng hạn, 

sẽ ra sao nếu mỗi giá trị True hoặc False mà vị từ tạo ra cũng có một giá trị 

monoid tương ứng, như ["Accepted the number 5"] hoặc ["3 is too 

small"]? Nghe có vẻ cũng hoạt động được đấy. Nếu như vậy, thì ta sẽ trông đợi 

danh sách kết quả cũng gồm có nội dung ghi chép chứa tất cả những giá trị ghi chép 

được tạo ra trong quá trình thực hiện. Như vậy, nếu giá trị Bool mà vị trừ trả lại đi 

cùng với một ngữ cảnh, thì ta trông đợi rằng danh sách kết quả cuối cùng cũng sẽ 

có một ngữ cảnh gắn kèm, nếu không thì ngữ cảnh đi theo từng Bool sẽ mất đi. 

Hàm filterM trong Control.Monad thực hiện đúng điều ta mong muốn! 

Hàm này có kiểu như sau: 
 



 

filterM :: (Monad m) => (a -> m Bool) -> [a] -> m [a] 
 

 

Vị từ trả lại một giá trị monad có kết quả là một Bool, nhưng vì nó là một giá 

trị monad, nên ngữ cảnh có thể là bất kì điều gì, từ thất bại có thể xảy ra, đến giá trị 

không tất định, và còn hơn thế nữa! Để đảm bảo rằng ngữ cảnh được phản ánh trong 

kết quả cuối cùng, thì kết quả này cũng phải là một giá trị monad. 

Ta hãy lấy một danh sách rồi chỉ giữ lại những giá trị nào nhỏ hơn 4. Ta sẽ bắt 

đầu bằng việc chỉ dùng hàm filter thông thường: 
 

ghci> filter (\x -> x < 4) [9,1,5,2,10,3] 

[1,2,3] 
 

Dễ thật đấy. Bây giờ, ta hãy lập một vị từ sao cho, ngoài việc biểu diễn kết 

quảTrue hoặc False, còn đưa ra nội dung ghi chép những gì nó thực hiện được. 

Đương nhiên, ta sẽ dùng monad Writer vào việc này: 
 

keepSmall :: Int -> Writer [String] Bool 

keepSmall x 

| x < 4 = do 

tell ["Keeping " ++ show x] 

return True 

| otherwise = do 

tell [show x ++ " is too large, throwing it away"] return 

False 
 

 

Thay vì chỉ trả lại một Bool, hàm này trả lại một Writer [String] Bool. 

Đó là một vị từ monad. Nghe hay đấy nhỉ? Nếu như con số nhỏ hơn 4 thì máy báo 

rằng sẽ giữ số đó lại rồi return True. 

Bây giờ hãy đưa kết quả thu được vào filterM cùng với một danh sách. Bởi 

vị từ đang xét trả lại một giá trị Writer, nên danh sách thu được cũng sẽ là một 

giá trị Writer. 
 

ghci> fst $ runWriter $ filterM keepSmall [9,1,5,2,10,3] 

[1,2,3] 

Kiểm tra lại kết quả của giá trị Writer thu được, ta thấy mọi thứ đều ổn. Bây 

giờ, hãy in ra nội dung ghi chép và xem ta nhận được những gì nào: 
 

ghci> mapM_ putStrLn $ snd $ runWriter $ filterM keepSmall [9,1,5,2,10,3] 

9 is too large, throwing it away 

Keeping 1 

5 is too large, throwing it away 

Keeping 2 

10 is too large, throwing it away 

Keeping 3 
 

Tuyệt. Như vậy chỉ bằng việc cung cấp một vị từ monad cho filterM, ta đã có 

thể lọc một danh sách trong khi vẫn tận dụng được ngữ cảnh monad mà ta đã dùng. 

Một mẹo rất hay trong Haskell là cách dùng filterM để thu được tập lũy thừa 

của một danh sách (nếu ta tạm coi danh sách là tập hợp). Với một tập hợp bất kì, tập 

lũy thừa của nó là một tập hợp chứa tất cả những tập con của tập hợp ban đầu. Như 
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vậy nếu ta có một tập hợp chẳng hạn [1,2,3], thì tập lũy thừa của nó sẽ chứa những 

tập hợp sau: 
 

[1,2,3] 

[1,2] 

[1,3] 

[1] 

[2,3] 

[2] 

[3] 

[] 
 

Nói cách khác, việc lấy một tập lũy thừa cũng như lấy tất cả những tổ hợp của 

việc giữ và vứt bỏ các phần tử thuộc một tập hợp cho trước. [2,3] cũng giống như 

tập hợp ban đầu, chỉ có điều là ta đã loại bỏ con số 1. 

Để lập một hàm có nhiệm vụ trả lại tập lũy thừa của một danh sách cho trước, ta 

sẽ dựa vào sự không tất định. Ta lấy danh sách [1,2,3] rồi xét phần tử thứ nhất, 

tức là 1, rồi tự hỏi: nên giữ lại hay bỏ nó đi? À, thực ra thì ta muốn làm cả hai việc. 

Như vậy, ta sẽ lọc một danh sách và dùng một vị từ để vừa giữ lại, vừa bỏ đi từng 

phần tử một khỏi danh sách, theo nghĩa không tất định. Sau đây là 

hàm powerset được lập ra: 
 

powerset :: [a] -> [[a]] 

powerset xs = filterM (\x -> [True, False]) xs 
 

Đợi đã, phải nó không vậy? Nó đó. Ta chọn cách bỏ và giữ từng phần tử một, 

bất kể đó là phần tử gì. Ta có một vị từ không tất định, vì vậy danh sách thu được 

cũng sẽ là một giá trị không tất định và do vậy sẽ là một danh sách chứa các danh 

sách. Hãy thử hàm này xem: 
 

ghci> powerset [1,2,3] 

[[1,2,3],[1,2],[1,3],[1],[2,3],[2],[3],[]] 

Cần tư duy một chút để hiểu được kết quả trên, nhưng nếu bạn chỉ cần coi danh 

sách như là giá trị không tất định với kết quả có thể là mọi thứ cùng lúc, thì sẽ dễ 

hơn. 

 
foldM 

Dạng monad của foldl là foldM. Nếu bạn còn nhớ những phép gấp từ các 

chương trước, thì bạn đã biết rằng foldl nhận vào một hàm hai ngôi, một biến 

tích lũy khởi đầu và một danh sách để gấp lại, từ phía trái bằng hàm đã cho, thành 

một giá trị. foldM cũng thực hiện điều tương tự, chỉ khác là nó nhận hàm hai ngôi 

với nhiệm vụ tạo ra một giá trị monad rồi gấp danh sách lại bằng hàm đó. Không 

ngạc nhiên gì khi biết rằng kết quả cũng có tính monad. Kiểu của foldl là như 

sau: 
 

foldl :: (a -> b -> a) -> a -> [b] -> a 
 

 

Còn foldM có kiểu như sau: 



 

 

foldM :: (Monad m) => (a -> b -> m a) -> a -> [b] -> m a 
 

 

Giá trị mà hàm hai ngôi này trả lại có tính monad và vì vậy kết quả của toàn bộ 

phép gấp cũng có tính monad. Ta hãy lấy tổng một danh sách các số bằng phép gấp: 
 

ghci> foldl (\acc x -> acc + x) 0 [2,8,3,1] 

14 
 

Biến tích lũy khởi đầu là 0 và rồi 2 được cộng thêm vào biến tích lũy, nên biến 

có giá trị mới bằng 2. 8 được cộng thêm vào biến tích lũy này khiến cho giá trị mới 

bằng 10 và cứ thế đến cuối cùng, và kết quả là biến tích lũy lúc đó. 

Bây giờ sẽ ra sao nếu ta muốn tính tổng một danh sách số nhưng thêm điều kiện 

là nếu có bất cứ số nào lớn hơn 9 có trong danh sách thì toàn bộ quá trình tính toán 

bị thất bại? Sẽ hợp lý nếu ta dùng một hàm hai ngôi để kiểm tra xem liệu số đang xét 

có lớn hơn 9 hay không và nếu đúng, thì tính toán được cho là thất bại; còn nếu 

không, thì vui vẻ tiếp tục. Vì khả năng thất bại mới được bổ sung này, ta hãy làm cho 

hàm hai ngôi đang xét trả lại một biến tích lũy Maybe thay vì kiểu thông thường. Sau 

đây là hàm hai ngôi: 
 

binSmalls :: Int -> Int -> Maybe Int 

binSmalls acc x 

| x > 9 = Nothing 

| otherwise = Just (acc + x) 
 

Vì hàm hai ngôi đang xét bây giờ là một hàm monad, ta không thể dùng nó 

với hàm foldl thông thường, mà phải dùng đến foldM, như sau: 
 

ghci> foldM binSmalls 0 [2,8,3,1] 

Just 14 

ghci> foldM binSmalls 0 [2,11,3,1] 

Nothing 
 

Tuyệt vời! Vì có một số trong danh sách lớn hơn 9, nên toàn bộ trở 

thành Nothing. Việc gấp với một hàm hai ngôi trả lại một giá trị Writer cũng rất 

hay vì khi đó bạn ghi chép được tất cả những thứ gì mong muốn trong quá trình gấp. 
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Tạo ra một chiếc máy tính RPN an toàn 
Khi giải bài toán thiết lập máy tính RPN, ta đã lưu 

ý rằng nó luôn hoạt động tốt, miễn là dữ liệu đầu vào 

phải có nghĩa. Nhưng nếu có gì sai sót, thì toàn bộ 

chương trình sẽ đổ vỡ. Bây giờ khi ta đã biết cách lấy 

một đoạn mã ta có và biến nó trở thành monad rồi, ta 

hãy thêm tính năng xử lý lỗi cho máy tính RPN hiện 

có, bằng cách tận dụng monad Maybe. 

Ta thiết lập máy tính RPN bằng cách lấy một 

chuỗi kí tự như "1 3 + 2 *", phá vỡ nó thành từng 

“từ” riêng lẻ như ["1","3","+","2","*"] rồi 

thực hiện gấp danh sách này cùng với một ngăn xếp 

rỗng rồi dùng một hàm gấp hai ngôi để thêm các số 

vào ngăn xếp hoặc thao tác với những con số ở đỉnh 

ngăn xếp thông qua phép cộng, trừ, nhân, chia. 

Đây là phần thân của hàm này: 
 

import Data.List 

 
solveRPN :: String -> Double 

solveRPN = head . foldl foldingFunction [] . words 
 

Ta đã biến đổi biểu thức thành một danh sách các chuỗi kí tự, xử lý nó bằng 

hàm gấp và rồi nhận được một phần tử duy nhất trong ngăn xếp, ta trả lại phần tử 

này làm kết quả. Sau đây là hàm gấp: 
 

foldingFunction :: [Double] -> String -> [Double] 

foldingFunction (x:y:ys) "*" = (y * x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "+" = (y + x):ys 

foldingFunction (x:y:ys) "-" = (y - x):ys 

foldingFunction xs numberString = read numberString:xs 
 

Biến tích lũy của phép gấp là một ngăn xếp, mà ta biểu diễn bằng một danh sách 

các giá trị Double. Trong khi hàm gấp duyệt qua biểu thức RPN, nếu phần tử được 

xét là một toán tử, thì hàm này lấy hai phần tử ra khỏi đỉnh ngăn xếp, áp dụng toán 

tửu lên chúng rồi đặt kết quả trở lại vào ngăn xếp. Nếu phần tử được xét là một chuỗi 

kí tự biểu diễn cho một con số, thì hàm sẽ quy đổi chuỗi đó thành số rồi trả lại một 

ngăn xếp mới giống ngăn xếp cũ, nhưng có thêm số vừa rồi được đẩy lên đỉnh ngăn 

xếp. 

Trước hết, ta hãy làm cho hàm gấp có khả năng xử lý thât bại một cách đẹp mắt. 

Kiểu của hàm này sẽ thay đổi sang thành như sau: 
 

foldingFunction :: [Double] -> String -> Maybe [Double] 
 

 

Như vậy nó sẽ hoặc là trả lại Just với một ngăn xếp mới hoặc sẽ thất bại 

với Nothing. 

Hàm reads cũng giống như read, chỉ khác là nó trả lại một danh sách với 

một phần tử trong trường hợp đọc thành công. Nếu thất bại, không đọc được gì thì 

nó sẽ trả lại một danh sach rỗng. Ngoại trừ việc trả lại giá trị đã đọc, nó cũng trả lại 

phần chuỗi không dùng đến. Ta sẽ nói rằng để hoạt động bình thường, hàm này luôn 



 

phải dùng đến toàn bộ dữ liệu đầu vào rồi chuyển thành một hàm readMaybe, để 

cho tiện. Sau đây là hàm này: 
 

readMaybe :: (Read a) => String -> Maybe a 

readMaybe st = case reads st of [(x, "")] -> Just x 

_ -> Nothing 
 

Chạy thử xem nào: 
 

ghci> readMaybe "1" :: Maybe Int 

Just 1 

ghci> readMaybe "GOTO HELL" :: Maybe Int Nothing 
 

Được rồi, có vẻ nó đã hoạt động. Vì vậy, hãy làm cho hàm gấp trong tay ta trở 

thành một hàm monad mà có thể thất bại: 
 

foldingFunction :: [Double] -> String -> Maybe [Double] 

foldingFunction (x:y:ys) "*" = return ((y * x):ys) 

foldingFunction (x:y:ys) "+" = return ((y + x):ys) 

foldingFunction (x:y:ys) "-" = return ((y - x):ys) 

foldingFunction xs numberString = liftM (:xs) (readMaybe numberString) 
 

Ba trường hợp đầu cũng giống như trước đây, chỉ khác rằng ngăn xếp mới 

được bọc vào trong một Just (ở đây ta đã dùng return để làm việc này, nhưng 

cũng có thể viết Just). Trong trường hợp sau cùng, ta viết readMaybe 

numberString rồi ánh xạ (:xs) lên nó. Như vậy nếu ngăn xếp xs là 

[1.0,2.0] và readMaybe numberString có kết quả là Just 3.0, thì kết 

quả là Just [3.0,1.0,2.0]. Nếu readMaybe numberString cho kết 

quả là Nothing thì kết quả là Nothing.  

Ta hãy thử hàm gấp này: 
 

ghci> foldingFunction [3,2] "*" 

Just [6.0] 

ghci> foldingFunction [3,2] "-" 

Just [-1.0] 

ghci> foldingFunction [] "*" 

Nothing 

ghci> foldingFunction [] "1" 

Just [1.0] 

ghci> foldingFunction [] "1 wawawawa" 

Nothing 
 

Dường như nó đã hoạt động đúng! Và bây giờ là lúc dành cho 

hàm solveRPN mới cải tiến. Xin quý vị hãy xem! 
 

import Data.List 

 
solveRPN :: String -> Maybe Double 

solveRPN st = do 
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[result] <- foldM foldingFunction [] (words st) 

return result 
 

 

Cũng như trước đây, ta lấy chuỗi kí tự rồi biến nó thành một danh sách các từ. 

Sau đó, ta thực hiện phép gấp, bắt đầu với một ngăn xếp rỗng, chỉ khác là thay vì 

thực hiện một foldl thông thường, ta thực hiện foldM. Kết quả của việc 

dùng foldM sẽ là một giá trị Maybe có chứa một danh sách (chính là ngăn xếp 

cuối cùng thu được) và danh sách đó phải có đúng một giá trị. Ta dùng một biểu 

thức do để lấy giá trị đó rồi gọi nó là result. Trong trường hợp foldM trả lại 

một Nothing, tất cả sẽ thành Nothing, vì đó chính là cách hoạt động 

của Maybe. Cũng lưu ý rằng ta khớp mẫu trong biểu thức do, vì vậy nếu danh sách 

có nhiều giá trị hoặc không có giá trị nào, thì việc khớp mẫu sẽ thất bại và tạo ra 

một giá trị Nothing. Ở dòng lệnh cuối cùng, ta chỉ việc viết return result để 

biểu diễn kết quả của phép tính RPN làm kết quả cuối cùng của giá trị Maybe. 

Ta hãy thử nó: 
 

ghci> solveRPN "1 2 * 4 +" 

Just 6.0 

ghci> solveRPN "1 2 * 4 + 5 *" 

Just 30.0 

ghci> solveRPN "1 2 * 4" 

Nothing 

ghci> solveRPN "1 8 wharglbllargh" 

Nothing 
 

Sự thất bại đầu tiên xảy ra vì ngăn xếp cuối cùng không phải là một danh sách 

chỉ chứa một phần tử, dẫn đến việc khớp mẫu trong biểu thức do bị thất bại. Sự thất 

bại thứ hai xảy ra vì readMaybe trả lại một Nothing. 

Hợp các hàm Monad 
Khi đọc về các định luật monad, ta đã nói rằng hàm <=< đơn giản là giống 

như phép hợp các hàm, chỉ khác là thay vì những hàm thông thường như a -> b, 

nó làm việc với các hàm monad như a -> m b. Chẳng hạn: 
 

ghci> let f = (+1) . (*100) 

ghci> f 4 

401 

ghci> let g = (\x -> return (x+1)) <=< (\x -> return (x*100)) 

ghci> Just 4 >>= g 

Just 401 
 

Ở ví dụ này đầu tiên là ta hợp hai hàm thường, rồi áp dụng hàm thu được đối 

với 4, sau đó hợp hai hàm monad rồi đưa Just 4 vào hàm kết quả bằng >>=. 

Nếu ta có một loạt các hàm trong một danh sách, ta có thể hợp tất cả chúng 

thành một hàm lớn bằng cách đơn giản là dùng id làm biến tích lũy ban đầu và 

hàm . đóng vai trò của hàm hai ngôi. Sau đây là một ví dụ: 
 

ghci> let f = foldr (.) id [(+1),(*100),(+1)] 

ghci> f 1 

201 
 



 

Hàm f nhận một con số rồi cộng 1 vào nó, đem nhân kết quả với 100 rồi 

cộng 1 vào kết quả thu được. Dù sao đi nữa, ta cũng có thể hợp các hàm monad theo 

cách này, chỉ khác là thay vì phép hợp thông thường, ta dùng <=< và thay vì id, ta 

dùng return. Ta không cần phải dùng foldM thay cho foldr hay những gì như 

vậy, vì hàm <=< đảm bảo rằng phép hợp được tiến hành theo cách monad. 

Khi bắt đầu làm quen với danh sách monad trong chương 13, ta đã dùng nó để 

chỉ ra cách một quân Mã đi từ ô này sang ô khác trên bàn cờ sau ba nước. Ta đã có 

một hàm tên là moveKnight nhận vào ô xuất phát của quân Mã trên bàn cờ rồi trả 

lại tất cả những nước đi nó có thể thực hiện được. Tiếp theo, để phát sinh tất cả 

những vị trí quân Mã có thể đứng sau ba nước, ta đã lập nên những hàm sau: 
 

in3 start = return start >>= moveKnight >>= moveKnight >>= moveKnight 
 

 

Và để kiểm tra xem nó có thể đi từ ô start đến ô end sau ba nước hay không, 

ta làm như sau: 
 

canReachIn3 :: KnightPos -> KnightPos -> Bool 

canReachIn3 start end = end `elem` in3 start 

Bằng cách dùng hàm hợp monad, ta có thể lập nên một hàm như in3, nhưng 

thay vì phát sinh tất cả những ô mà quân Mã có thể đến sau ba nước, thì giải quyết 

trường hợp với số nước đi bất kì. Nếu nhìn vào in3, ta thấy rằng mình đã sử 

dụng moveKnight ba lần và trong mỗi lần đã sử dụng >>= để đưa vào hàm này 

tất cả những vị trí quân Mã có thể đứng lúc trước. Như vậy, bây giờ ta hãy làm cho 

hàm này tổng quát hơn. Sau đây là cách làm: 
 

import Data.List 

 
inMany :: Int -> KnightPos -> [KnightPos] 

inMany x start = return start >>= foldr (<=<) return (replicate x moveKnight) 
 

Trước tiên, ta dùng replicate để lập nên danh sách có chứa x bản sao của 

hàm moveKnight. Sau đó, ta hợp, theo cách monad, tất cả những hàm này làm 

một; điều này cho ta một hàm nhận vào ô xuất phát và di chuyển quân Mã một 

cách không tất định x lần. Tiếp theo, ta chỉ việc biến ô xuất phát thành một danh 

sách một phần tử bằng lệnh return rồi đưa nó vào hàm. 

Bây giờ, ta cũng có thể thay đổi hàm canReachIn3 để cho được tổng quát 

hơn: 
 

canReachIn :: Int -> KnightPos -> KnightPos -> Bool 

canReachIn x start end = end `elem` inMany x start 
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Tạo ra các Monads 

 

 
Trong phần này, ta sẽ xét một ví dụ về cách tạo ra một kiểu dữ liệu, nhận diện 

nó như một mand rồi gán cho thực thể Monad phù hợp. Ta không thường xuyên tạo 

lập một monad chỉ để cho có; mà với mục đích để mô hình hóa một khía cạnh của 

vấn đề rồi sau đó nếu thấy rằng kiểu dữ liệu được xét biểu diễn cho một giá trị kèm 

ngữ cảnh và có thể đóng vai trò như monad, thì gán cho nó một thực thể Monad. 

Như đã thấy, các danh sách được dùng để biểu diễn cho giá trị không tất định. 

Một danh sách như [3,5,9] có thể được coi là một giá trị không tất định mà bản 

thân nó không tự quyết được sẽ là gì. Khi ta đưa một danh sách vào một hàm 

bằng >>=, chương trình sẽ thực hiện tất cả những lựa chọn có thể cho việc lấy một 

phần tử khỏi danh sách rồi áp dụng hàm lên nó, sau đó biểu diễn những kết quả đó 

cũng dưới dạng danh sách. 

Nếu ta coi danh sách [3,5,9] như những con số 3, 5 và 9 xuất hiện cùng lúc, 

ta có thể nhận thấy rằng không có thông tin gì về xác suất xuất hiện của chúng. Sẽ 

ra sao nếu ta muốn mô phỏng một giá trị không tất định nhưng [3,5,9], nhưng 

muốn chỉ định rằng 3 có 50% khả năng xuát hiện còn 5 và 9, mỗi số có 25% khả 

năng xuất hiện? Ta hãy thử làm điều này! 

Giả sử rằng mỗi phần tử trong danh sách đều kèm theo một giá trị khác, một 

con số xác suất xuất hiện. Thế thì việc biểu diễn nó như sau là hợp lý: 

 

[(3,0.5),(5,0.25),(9,0.25)] 
 

 

Về mặt toán học, xác suất không thường được biểu diễn dưới dạng số phần 

trăm, mà là những số thực từ 0 đến 1. Số 0 nghĩa là không có cơ hội để điều gì có 

thể xảy ra, còn 1 nghĩa là chắc chắn điều đó sẽ xảy đến. Các số với dấu chấm động 

trong quá trình tính toán sẽ nhanh chóng mất đi độ chính xác, vì vậy Haskell cho ta 

một kiểu dữ diệu riêng cho các phân số mà độ chính xác của chúng không bị mất 

đi. Kiểu dữ liệu này có tên Rational và nó tồn tại trong Data.Ratio. Để tạo 

nên một Rational, ta viết nó dưới dạng như một phân số. Tử số và mẫu số được 

phân cách bởi một dấu %. Sau đây là vài ví dụ: 
 

ghci> 1%4 

1 % 4  

ghci> 1%2 + 1%2 

1 % 1  

ghci> 1%3 + 5%4 

19 % 12 



 

 

Dòng đầu tiên đơn giản chỉ là một phần tư. Ở dòng thứ hai, ta cộng hai nửa lại 

để thu được số một, và dòng thứ ba ta cộng một phần ba với năm phần tư để được 

19 phần 12. Vậy ta hãy vứt bỏ các dấu phẩy động đi và dùng Rational để biểu 

diễn xác suất: 
 

ghci> [(3,1%2),(5,1%4),(9,1%4)] 

[(3,1 % 2),(5,1 % 4),(9,1 % 4)] 
 

Được rồi, như vậy là 3 có khả năng xuất hiện một lần trong hai lượt, 

còn 5 và 9 sẽ xuất hiện một lần trong khoảng bốn lượt. Rất gọn gàng. 

Ta chọn lấy danh sách rồi bổ sung thêm ngữ cảnh cho chúng, như vậy nó sẽ 

biểu thị các giá trị kèm với ngữ cảnh. Trước khi đi tiếp, ta hãy gói những thứ này 

vào trong một newtype vì có điều gì đó mách bảo tôi rằng chúng ta sẽ cần lập nên 

một số thực thể. 
 

import Data.Ratio 

 
newtype Prob a = Prob { getProb :: [(a, Rational)] } deriving Show 

 

Được rồi. Đây là một functor à? A hèm, danh sách là một functor, vì vậy thứ 

này có lẽ cũng là một functor, vì ta vừa mới bổ sung thêm gì đó vào danh sách. Khi 

ánh xạ một hàm lên một danh sách, ta áp dụng nó cho từng phần tử. Ở đây, ta cũng 

sẽ áp dụng nó cho từng phần tử, nhưng có điều là giữ nguyên các xác suất. Ta hãy 

lập một thực thể: 
 

instance Functor Prob where 

fmap f (Prob xs) = Prob $ map (\(x, p) -> (f x, p)) xs 
 

Ta gỡ vỏ bọc khỏi newtype bằng cách khớp mẫu, áp dụng hàm f cho các giá 

trị trong khi vẫn giữ nguyên các xác suất rồi lại bọc nó trở lại. Hãy thử xem liệu nó 

có hoạt động không: 
 

ghci> fmap negate (Prob [(3,1%2),(5,1%4),(9,1%4)]) 

Prob {getProb = [(-3,1 % 2),(-5,1 % 4),(-9,1 % 4)]} 
 

Một điều khác cần lưu ý là những xác suất luôn phải có tổng bằng 1. Nếu sự việc 

chỉ có ngần ấy khả năng xảy ra, thì sẽ chẳng có lý gì mà những xác suất của chúng 

cộng lại không bằng 1. Có lẽ phải đến một thế giới khác mới thấy được đồng xu nào 

lật ngửa 75% mà lại sấp 50% trong tổng số các lần gieo. 

Bây giờ câu hỏi lớn là, liệu đây có phải là monad không? Ta đã biết danh sách 

là một monad rồi, thì thứ này lý ra cũng phải là một monad. Trước hết, hãy nghĩ 

về return. Nó hoạt động ra sao với các danh sách? Nó lấy một giá trị rồi đặt vào 

danh sách một phần tử. Ở đây thì sao? Ồ, vì nó phải là một ngữ cảnh tối thiểu mặc 

định, nên nó cũng là một danh sách một phần tử. Thế còn về xác suất? Ừm, return 

x phải tạo ra một giá trị monad sao cho luôn biểu thị x làm kết quả, cho nên xác suất 

không có lý gì mà bằng 0 được. Nếu nó luôn phải biểu thị giá trị làm kết quả, thì xác 

suất phải là 1! 

Thế còn về >>=? Có vẻ rất mẹo mực, vì vậy ta hãy tận dụng thông tin là đối với 

các monad, m >>= f luôn bằng join (fmap f m), rồi nghĩ cách duỗi thẳng 
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một danh sách xác suất chứa những danh sách xác suất khác. Chẳng hạn, ta hãy xét 

danh sách trong đó có 25% khả năng xuất hiện đúng một chữ 'a' hoặc 'b'. Cả 

hai 'a' và 'b' đều cùng khả năng xuất hiện. Ngoài ra cũng có 75% khả năng là có 

đúng một chữ 'c' hoặc 'd' xuất hiện. 'c' và 'd' cũng có cùng khả năng có mặt. 

Sau đây là một hình ảnh về danh sách xác suất để mô phỏng cho trường hợp này: 

 

Đâu là các khả năng xuất hiện của từng chữ cái này? Nếu ta phải phân chia những 

thứ ở đây thành bốn hộp, mỗi hộp có một xác suất, thì những xác suất đó sẽ bằng bao 

nhiêu? Để tính được các xác suất này, việc ta cần làm chỉ là đem nhân từng xác suất 

với tất cả những xác suất mà nó bao gồm. 'a' sẽ xảy ra một lần trong số tám lượt, 

và 'b' cũng vậy, vì nếu ta nhân một nửa với một phần tư thì sẽ được một phần 

tám. 'c' sẽ xảy ra ba lần trong tám lượt vì ba phần tư nhân với một nửa thì bằng ba 

phần tám. 'd' cũng sẽ xảy ra ba lần trong tám lượt. Nếu ta cộng tất cả xác suất lại 

thì sẽ được kết quả bằng một. 

Sau đây là tình huống hiện giờ được biểu diễn dưới dạng danh sách xác suất: 
 

thisSituation :: Prob (Prob Char) 

thisSituation = Prob 

[(Prob [('a',1%2),('b',1%2)], 1%4) 

,(Prob [('c',1%2),('d',1%2)], 3%4) 

] 
 

Lưu ý rằng kiểu của nó là Prob (Prob Char). Vậy bây giờ, khi đã hình 

dung được cách duỗi thẳng một danh sách xác suất lồng ghép rồi, thì tất cả những 

gì ta cần làm là viết ra mã lệnh rồi sau đó ta có thể dùng >>= đơn giản như là join 

(fmap f m) và ta sẽ có trong tay một monad! Sau đây là flatten; ta sẽ dùng 

tên gọi này vì cái tên join đã bị chọn trước rồi: 
 

flatten :: Prob (Prob a) -> Prob a 

flatten (Prob xs) = Prob $ concat $ map multAll xs 

where multAll (Prob innerxs, p) = map (\(x, r) -> (x, p*r)) innerxs 
 

Hàm multAll nhận một bộ các danh sách xác suất và một xác suất p đi kèm 

theo rồi nhân mỗi xác suất bên trong với p, trả lại kết quả là một danh sách các cặp 

phần tử kèm theo xác suất. Ta ánh xạ multAll lên từng cặp trong danh sách xác 

suất lồng ghép rồi sau đó chỉ việc duỗi thẳng danh sách lồng ghép thu được. 

Bây giờ khi đã sẵn có tất cả những thứ cần thiết, ta có thể viết nên thực 

thể Monad! 
 

instance Monad Prob where 



 

return x = Prob [(x,1%1)] 

m >>= f = flatten (fmap f m) 

fail _ = Prob [] 
 

Vì ta đã làm tất cả phần việc nặng nhọc rồi, nên 

thực thể sẽ rất đơn giản. Ta cũng đã định nghĩa 

hàm fail, vốn giống như ở trường hợp danh sách, vì 

vậy nếu có một thất bại trong việc khớp mẫu ở một biểu 

thức do, thì sẽ có thất bại xảy ra trong ngữ cảnh của 

danh sách xác suất. 

Một việc cũng quan trọng là kiểm tra xem liệu 

monad mới lập nên có thỏa mãn các định luật monad 

hay không. Định luật đầu tiên phát biểu rằng return 

x >>= f phải bằng với f x. Để chứng minh chặt chẽ 

ở đây thì rất nhàm chán, nhưng ta có thể thấy rằng nếu 

đặt một giá trị vào trong một ngữ cảnh mặc định 

bằng return vào sau đó fmap một hàm lên nó rồi 

duỗi thẳng danh sách xác suất thu được, thì mỗi xác 

suất thu được từ hàm sẽ được nhân lên với 1%1 xác 

suất mà ta đã lập bằng return, vì vậy sẽ không ảnh 

hưởng đến ngữ cảnh. Lý do mà m >>= return chỉ 

bằng với m thật đơn giản. Định luật thứ ba phát biểu 

rằng f <=< (g <=< h) phải giống như (f <=< 

g) <=< h. Điều này cũng thỏa mãn, vì định luật thỏa 

mãn với những monad danh sách tạo nên cơ sở của 

monad xác suất và vì phép nhân có tính kết hợp. 1%2 * (1%3 * 1%5) bằng 

với (1%2 * 1%3) * 1%5. 

Bây giờ khi đã có monad, ta có thể làm gì với nó? À, nó có thể giúp ta tính toán 

với những xác suất. Ta có thể coi những biến cố xác suất như các giá trị kèm theo 

ngữ cảnh và monad xác suất sẽ đảm bảo rằng những xác suất này sẽ được phản ánh 

trong xác suất ở kết quả cuối cùng. 

Chẳng hạn ta có hai đồng xu đều đặn và một đồng xu được chế tạo gian lận mà 

khi tung sẽ sấp đến chín lần và ngửa một lần trong số mười lượt. Nếu ta tung cả hai 

đồng xu một lúc, thì khả năng để chúng cùng sấp là bao nhiêu? Trước hết, hãy tính 

giá trị xác suất của đồng xu thường và đồng xu gian lận: 
 

data Coin = Heads | Tails deriving (Show, Eq) 

 
coin :: Prob Coin 

coin = Prob [(Heads,1%2),(Tails,1%2)] 

 
loadedCoin :: Prob Coin 

loadedCoin = Prob [(Heads,1%10),(Tails,9%10)] 
 

Và cuối cùng là hành động gieo đồng xu: 
 

import Data.List (all) 

 
flipThree :: Prob Bool 

flipThree = do 
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a <- coin 

b <- coin 

c <- loadedCoin 

return (all (==Tails) [a,b,c]) 
 

Chạy thử mã lệnh này, ta thấy rằng khả năng cả ba đồng xu cùng sấp không 

lớn như đã tưởng tượng, dù rằng đã có cả một đồng xu gian: 
 

ghci> getProb flipThree 

[(False,1 % 40),(False,9 % 40),(False,1 % 40),(False,9 % 40), 

(False,1 % 40),(False,9 % 40),(False,1 % 40),(True,9 % 40)] 

 

Cả ba đồng xu này sẽ đều sấp chín lần trong số 40 lượt, tức là ít hơn 25%. Ta 

thấy rằng monad ở đây không biết cách cộng lại làm một tất cả những kết 

quả False trong những có đồng xu ngửa. Điều này cũng không quan trọng lắm, vì 

việc viết một hàm để thu những trường hợp như vậy làm một thì khá dễ dàng; đây 

chính là bài tập dành cho độc giả (là bạn đấy!) 

Trong mục này, ta đã đi từ việc đặt một câu hỏi (điều gì sẽ xảy ra nếu danh sách 

cũng mang thông tin về xác suất?) đến việc lập một kiểu dữ liệu, tiếp nhận một 

monad, rồi cuối cùng là lập một thực thể và thao tác với nó. Tôi nghĩ rằng điều này 

thật là hấp dẫn! Đến giờ, ta hẳn đã nắm vững được monad rồi. 
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15 
KHÓA KÉO  

 

 
Dù cho tính thuần khiết của lập trình hàm trong Haskell 

đem lại nhiều lợi ích, nó cũng khiến chúng ta phải giải 

quyết một số bài toán theo cách khác so với khi làm 

bằng ngôn ngữ không thuần khiết. 
Vì tính minh bạch về tham chiếu, một giá trị cũng tốt ngang 

bằng giá trị khác trong Haskell nếu chúng cùng biểu diễn một thứ. 

Vì vậy nếu ta có một cây dữ liệu gồm toàn những số năm và ta 

muốn thay một con số trong đó thành sáu, thì ta phải bằng cách 

nào đó biết được chính xác số năm nào trên cây được thay đổi. Ta 

phải biết vị trí của nó trên cây. Trong ngôn ngữ không thuần túy, ta 

chỉ cần ghi lại vị trí lưu trữ của số năm đó trong bộ nhớ rồi thay 

đổi nó. Nhưng trong Haskell, số năm nào cũng tốt như nhau, vì 

vậy ta không thể phân biệt chúng dựa vào vị trí lưu trong bộ nhớ. 

Và ta cũng không thể thay đổi thứ gì; khi ta nói thay đổi một 

cây dữ liệu thì thực ra là ta lấy cây đó rồi trả lại một cây mới gần 

giống với cây ban đầu, chỉ hơi khác đi. 

Một điều ta có thể làm là ghi nhớ đường đi từ điểm gốc của 

cây đến phần tử mà ta muốn thay đổi. Ta có thể nói rằng, đem lấy 

cây này, đi sang trái, đi sang phải rồi lại sang trái và thay đổi phần 

tử tại ví trí đó. Dù cách này hoạt động được, có thể nó sẽ kém hiệu 

quả. Nếu sau này ta muốn thay đổi một phần tử ở gần với phần tử 

trước đây đã thay đổi, ta vẫn phải đi lại từ gốc cây đến phần tử 

đang xét! 
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Trong chương này, ta sẽ xem bằng cách nào có thể nhận lấy một cấu trúc dữ 

liệu rồi tập trung vào một phần của nó theo cách sao cho việc thay đổi các phần tử 

trở nên dễ dàng và di chuyển trong cấu trúc này được hiệu quả.  
 

 
Đi dạo một chút 

Cũng như khi ta học môn sinh vật, có nhiều loại cây khác nhau, vì vậy hãy lựa 

lấy một hạt giống để ta trồng nên cây của mình. Đây này: 
 

data Tree a = Empty | Node a (Tree a) (Tree a) deriving (Show) 
 

 

Như vậy ta có một cây hoặc là rỗng, hoặc là một điểm nút gồm một phần tử 

và hai cây con. Sau đây là ví dụ của một cây như vậy, mà tôi cho bạn miễn phí! 
 

freeTree :: Tree Char 

freeTree = 

Node 'P' 

(Node 'O' 

(Node 'L' 

(Node 'N' Empty Empty) 

(Node 'T' Empty Empty) 

) 

(Node 'Y' 

(Node 'S' Empty Empty) 

(Node 'A' Empty Empty) 

) 

) 

(Node 'L' 

(Node 'W' 

(Node 'C' Empty Empty) 

(Node 'R' Empty Empty) 

) 

(Node 'A' 

(Node 'A' Empty Empty) 

(Node 'C' Empty Empty) 

) 

) 

Và sau đây là hình biểu diễn cái cây này: 
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Bạn để ý thấy W trên cây chứ? Chẳng hạn, ta muốn đổi nó thành P. Ta sẽ làm 

việc này thế nào? Ồ, một cách làm là khớp mẫu lên cây đến khi ta thấy được phần 

tử được định vị theo cách trước hết là đi sang phải, rồi sang trái, sau đó là thay đổi 

phần tử được xét. Sau đây là mã lệnh thực hiện điều này: 
 

changeToP :: Tree Char -> Tree Char 

changeToP (Node x l (Node y (Node _ m n) r)) = Node x l (Node y (Node 'P' m n) r) 
 

 

Ặc! Viết thế này không những xấu xí mà còn khó hiểu. Có gì xảy ra ở đây vậy? 

À, ta khớp mẫu lên cây và đặt tên cho phần tử gốc là x (mà sẽ trở thành 'P' ở điểm 

gốc) và cây con bên trái là l. Thay vì đặt tên cho cây con bên phải, ta lại tiếp tục 

khớp mẫu lên nó. Ta tiếp tục việc khớp mẫu này đến khi đạt tới cây con mà gốc 

là 'W'. Một khi làm được việc này, ta dựng lại cây, và chỉ có cây con chứa 'W' ở 

gốc bây giờ mới có phần tử 'P'. 

Có cách nào tốt hơn để thực hiện việc này không? Liệu việc lập riêng một hàm 

nhận vào một cây cùng với danh sách các hướng đi thì sao? Các hướng đi sẽ 

là L hoặc R, tương ứng với trái và phải, đồng thời ta sẽ thay đổi phần tử mà ta có 

được sau khi lần theo các hướng đã cho. Sau đây là mã lệnh: 
 

data Direction = L | R deriving (Show) 

type Directions = [Direction] 

 
changeToP :: Directions -> Tree Char -> Tree Char changeToP 

(L:ds) (Node x l r) = Node x (changeToP ds l) r changeToP 

(R:ds) (Node x l r) = Node x l (changeToP ds r) changeToP 

[] (Node _ l r) = Node 'P' l r 
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Nếu phần tử dầu thuộc danh sách các hướng đi là L, ta sẽ tạo ra một cây mới 

gần giống cây cũ, chỉ khác là cây con bên trái có một phần tử được đổi thành 'P'. 

Khi ta gọi đệ quy changeToP, ta chỉ cho nóa phần đuôi của danh sách các hướng 

đi, vì ta đã đi về phía trái rồi. Ta cũng làm điều tương tự trong trường hợp với R. 

Nếu danh sách các hướng đi là rỗng, có nghĩa rằng ta đã đến đich, thì cần trả lại một 

cây gần giống cây ban đầu, chỉ khác ở phần tử gốc bây giờ là 'P'. 

Để tránh việc phải in lại cả cây, ta hãy lập một hàm nhận vào một danh sách 

các hướng đi rồi cho ta biết phần tử tại điểm đến là gì: 
 

elemAt :: Directions -> Tree a -> a 

elemAt (L:ds) (Node _ l _) = elemAt ds l 

elemAt (R:ds) (Node _ _ r) = elemAt ds r 

elemAt [] (Node x _ _) = x 
 

Thực ra hàm này gần giống với changeToP, chỉ khác ở chỗ thay vì ghi nhớ 

thông tin trên đường đi rồi dựng lại cây, thì nó phớt lờ mọi thứ chỉ trừ điểm đến. Ở 

đây ta đã thay 'W' bằng 'P' rồi xem liệu sự thay đổi của cây mới có biểu hiện 

không: 
 

ghci> let newTree = changeToP [R,L] freeTree 

ghci> elemAt [R,L] newTree 

'P' 
 

 

Hay đấy, dường như có hoạt động rồi. Trong những hàm này, danh sách các hàm 

đóng vai trò của mục tiêu, vì nó tập trung vào đúng một cây con từ cây ban đầu của 

ta. Một danh sách hướng đi, chẳng hạn như [R] tập trung vào cây con bên phải của 

gốc. Một danh sách rỗng tập trung vào chính cây đó. 

Mặc dù phương pháp này có vẻ hay, nhưng có thể nó sẽ kém hiệu quả, đặc biệt 

là nếu ta muốn liên tục thay đổi các phần tử. Giả sử ta có một cây rất lớn và một danh 

sách hướng đi dài để chỉ đến một phần tử ở đáy dưới cùng thuộc cây. Ta dựa vào 

danh sách hướng đi để di chuyển trên cây và thay đổi một phần tử ở dưới đáy. Nếu 

ta muốn thay đổi một phần tử khác gần sát phần tử mà ta vừa thay đổi, ta phải khởi 

đầu lại từ điểm gốc cây rồi đi đến đáy của cây lần nữa! Thật nhiêu khê! 

Ở mục tiếp theo, ta sẽ tìm một cách tốt hơn để tập trung vào cây con, cách làm 

này cho phép ta chuyển sự tập trung đến các cây con gần đó một cách hiệu quả. 

 
Dấu vết của những mẩu bánh mì 

Được rồi, như vậy bằng việc tập trung vào một 

cây con, ta muốn có điều tốt hơn là chỉ một danh sách 

các hướng đi cần phải theo từ điểm gốc của cây. 

Chẳng phải sẽ có ích hơn nếu ta xuất phát từ điểm gốc 

cây rồi di chuyển sang trái hoặc phải từng bước một 

rồi rải vụn bánh mì để làm dấu ư? Nghĩa là, khi đi sang 

trái, ta ghi nhớ rằng qua trái, và khi sang phải cũng ghi 

nhớ là qua phải. Hẳn là được, ta có thể thử xem. 

Để biểu thị các mẩu vụn bánh mì, ta cũng sẽ dùng 

một danh sách các Direction (vốn là L hoặc R), chỉ khác là thay vì gọi nó 

là Directions, ta sẽ gọi nó là Breadcrumbs, vì các hướng đi này sẽ bị đảo 

ngược bởi ta đang rải nó trong quá trình đi xuống cây dữ liệu: 
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type Breadcrumbs = [Direction] 
 

 

Sau đây là một hàm nhận vào một cây và một số mẩu vụn bánh mì rồi đi sang 

cây con bên trái đồng thời thêm L và đầu danh sách biểu diễn những mẩu vụn 

bánh: 
 

goLeft :: (Tree a, Breadcrumbs) -> (Tree a, Breadcrumbs) 

goLeft (Node _ l _, bs) = (l, L:bs) 
 

Ta phớt lờ phần tử tại gốc cây và cây con bên phải rồi chỉ trả lại cây con bên 
trái cùng với những mẩu vụn bánh trước đây với L đứng ở đầu.  

Còn sau đây là hàm để đi sang phải: 
 

goRight :: (Tree a, Breadcrumbs) -> (Tree a, Breadcrumbs) 

goRight (Node _ _ r, bs) = (r, R:bs) 
 

Nó cũng hoạt động theo cách tương tự. Ta hãy dùng các hàm này để lấy 

cây freeTree của ta rồi đi sang phải, tiếp theo là sang trái: 
 

ghci> goLeft (goRight (freeTree, [])) 

(Node 'W' (Node 'C' Empty Empty) (Node 'R' Empty Empty),[L,R]) 
 

Được rồi, bây giờ ta có một cây chứa 'W' ở 

gốc cây và 'C' ở gốc thuộc cây con bên trái 

và 'R' ở gốc thuộc cây con bên phải. Các mẩu 

vụn bánh là [L,R], vì đầu tiên ta đi sang bên 

phải, sau đó sang trái. 

Để cho việc di chuyển trên cây được rõ ràng 

hơn, ta có thể dùng hàm -: vốn được định nghĩa 

như sau: 
 

x -: f = f x 
 

 

Hàm này cho phép ta áp dụng hàm lên giá trị bằng cách trước hết là viết ra giá 

trị, sau đó viết dấu -: rồi đến hàm. Theo đó, thay vì goRight (freeTree, 

[]), ta có thể viết (freeTree, []) -: goRight. Bằng cách này, ta có thể 

viết lại đoạn mã lệnh trên để cho thấy rõ hơn là trước hết ta đi sang phải rồi sang trái: 
 

ghci> (freeTree, []) -: goRight -: goLeft 

(Node 'W' (Node 'C' Empty Empty) (Node 'R' Empty Empty),[L,R]) 

 

Đi ngược lại 
Vậy sẽ ra sao nếu bây giờ ta muốn đi ngược lại theo cây? Căn cứ vào những vụn 

bánh, ta biết rằng cây hiện tại là cây con bên trái của cây mẹ, và bản thân cây này là 

cây con phải của cây mẹ cấp cao hơn, nhưng tất cả chỉ có vậy. Thông tin này chưa 

đủ cho ta biết về mẹ của cây con hiện thời để ta có thể leo ngược lại. Trong trường 

hợp này, đó là phần tử ở cây mẹ cùng với cây con bên phải của nó. 
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Nhìn chung, một mẩu vụn bánh cần chứa tất cả dữ liệu cần thiết để dựng lại điểm 

nút của cây mẹ. Như vậy nó cần phải có thông tin từ tất cả những đường đi mà ta đã 

không chọn, đồng thời cũng phải biết được hướng đi mà ta chọn, nhưng không được 

phép chứa cây con mà ta hiện đang tập trung xem xét. Đó là vì ta đã có cây con này 

là thành phần thứ nhất của bộ, nên nếu cũng có nó trong số các mẩu vụn bánh, thì 

thành thử sẽ dư thừa thông tin. 

Ta hãy sửa lại mã lệnh viết cho vụn bánh để chúng cũng chứa thông tin mà trước 

đây ta đã phớt lờ trong quá trình đi sang trái và phải. Thay vì Direction, ta sẽ lập 

một kiểu dữ liệu mới: 
 

data Crumb a = LeftCrumb a (Tree a) | RightCrumb a (Tree a) deriving (Show) 
 

 

Bây giờ, thay vì chỉ có L, ta có một LeftCrumb trong đó cũng chứa phần tử 

thuộc điểm nút mà ta bắt đầu di chuyển và cây bên phải mà ta không đi vào. Thay 

vì R, ta có RightCrumb, trong đó chứa phần tử của nút mà ta bắt đầu di chuyển và 

cây con trái mà ta không đi vào. 

Bây giờ những mẩu bánh đã chứa tất cả những thông tin cần thiết để dựng lại 

cây mà ta đã đi dọc theo. Như vậy thay vì chỉ là những vụn bánh thông thường, bây 

giờ chúng đã giống như những đĩa mềm mà ta bỏ lại dọc đường, vì chúng có chứa 

nhiều thông tin hơn là đơn thuần hướng đi mà ta đã chọn. 

Tóm lại, mỗi mẩu vụn bánh bây giờ như một nút trên cây, nhưng ở đó trống 

không. Khi ta di chuyển sâu hơn vào trong cây, thì vụn bánh sẽ mang theo tất cả 

những thông tin từ nút ta vừa rời khỏi, chỉ trừ cây con mà ta chọn để tập trung vào. 

Cũng cần lưu ý khoảng trống ở đâu. Trong trường hợp LeftCrumb, ta biết rằng khi 

di chuyển về bên trái, và cây con bị khuyết thiếu là cây bên trái. 

Ta hãy đồng thời thay đổi kiểu tương đồng Breadcrumbs để phản ánh điều 

này: 
 

type Breadcrumbs a = [Crumb a] 

Tiếp theo, ta phải sửa đổi các hàm goLeft và goRight để lưu trữ thông tin 

về các đường đi mà ta không lựa chọn trong số các mẩu vụn bánh, thay vì việc 

phớt lờ thông tin này như đã làm trước đây. Bên dưới là hàm goLeft: 
 

goLeft :: (Tree a, Breadcrumbs a) -> (Tree a, Breadcrumbs a) 

goLeft (Node x l r, bs) = (l, LeftCrumb x r:bs) 
 

Bạn có thể thấy rằng nó khá giống với hàm goLeft trước đây, chỉ khác ở chỗ 

thay vì thêm mỗi L vào đầu danh sách chứa các vụn bánh, ta lại thêm 

một LeftCrumb để nhấn mạnh rằng ta đi về phía trái đồng thời cung cấp 

cho LeftCrumb phần tử thuộc điểm nút mà ta vừa rời khỏi (đó là x) và cây con bên 

phải mà ta quyết định không đi vào. 

Lưu ý rằng hàm này đã giả sử rằng cây đang xét không phải Empty. Một cây 

rỗng thì không có cây con nào, vì vậy nếu ta thử đi về phía trái của một cây rỗng thì 

sẽ xuất hiện lỗi, vì phép khớp mẫu đối với Node sẽ không thành công và không có 

dạng mẫu nào đảm nhiệm được Empty. 

goRight cũng tương tự: 
 

goRight :: (Tree a, Breadcrumbs a) -> (Tree a, Breadcrumbs a) 

goRight (Node x l r, bs) = (r, RightCrumb x l:bs) 
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Đến đây ta đã có thể đi sang trái và phải. Điều cần làm bây giờ là khả năng 

đi ngược lại dựa trên việc ghi nhớ những thông tin về nút của cây mẹ và những 

đường đi mà ta không vào. Sau đây là hàm goUp: 
 

goUp :: (Tree a, Breadcrumbs a) -> (Tree a, Breadcrumbs a) 

goUp (t, LeftCrumb x r:bs) = (Node x t r, bs) goUp 

(t, RightCrumb x l:bs) = (Node x l t, bs) 
 

Ta tập trung vào cây t rồi kiểm tra xem 

cái Crumb mới nhất là gì. Nếu 

là LeftCrumb, thì ta đi lập nên một cây 

mới trong đó cây hiện tại t của ta là cây con 

bên trái, đồng thời dùng thông tin về cây con 

bên phải mà ta đã không đi vào để điền nốt 

phần còn lại của Node. Hãy hình dung xem, 

vì ta đã di chuyển ngược lại và nhặt mẩu vụn 

bánh gần nhất để tái tạo lại cây mẹ, nên danh 

sách mới chứa các vụn bánh sẽ không bao 

gồm mẩu vụn này. 

Lưu ý rằng hàm này gây ra một lỗi nếu ta đã ở ngọn cây mà vẫn muốn di chuyển 

lên. Sau này, ta sẽ dùng monad Maybe để biểu diễn khả năng thất bại khi di chuyển 

mục tiêu. 

Với một cặp Tree a và Breadcrumbs a, ta đã có tất cả thông tin để dựng 

lại toàn bộ cây, đồng thời ta cũng có mục tiêu nhắm vào một cây con. Phương pháp 

này cũng giúp cho phép ta dễ dàng di chuyển lên, sang trái và phải.  

Một cặp như vậy, chứa phần mục tiêu của cáu trúc dữ liệu cùng môi trường 

quanh nó, thì được gọi là “khóa kéo”, vì việc di chuyển mục tiêu lên hoặc xuống 

dọc theo cấu trúc dữ liệu cũng giống như hoạt động của khóa kéo (phéc-mơ-tuya). 

Vì vậy việc tạo ra một kiểu tương đồng như sau sẽ rất hay: 
 

type Zipper a = (Tree a, Breadcrumbs a) 
 

 

Tôi muốn đặt tên kiểu tương đồng là Focus vì nó sẽ rõ nghĩa là ta đang tập 

trung vào một phần của cấu trúc dữ liệu, nhưng thuật ngữ khóa kéo (zipper) được 

dùng rộng rãi hơn để mô tả một cơ chế như vậy, nên ta sẽ thống nhất với tên 

gọi Zipper. 

 
Thao tác với cây mục tiêu 

Bây giờ khi ta có thể di chuyển lên và xuống, hãy lập nên một hàm để thay đổi phần 

tử ở gốc của cây con mà khóa kéo đang tập trung tới: 
 

modify :: (a -> a) -> Zipper a -> Zipper a 

modify f (Node x l r, bs) = (Node (f x) l r, bs) 

modify f (Empty, bs) = (Empty, bs) 
 

Nếu đang tập trung vào một điểm nút, ta có thể thay đổi phần tử tại gốc bằng 

hàm f. Nếu đang tập trung vào một cây rỗng, ta chỉ việc giữ nguyên nó. Bây giờ, 

ta có thể bắt đầu với một cây, di chuyển đi đâu tùy thích và thay đổi một phần tử, 
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đồng thời vẫn giữ mục tiêu đến phần tử đó để ta có thể dễ dàng di chuyển lên, xuống. 

Dưới đây là một ví dụ: 
 

ghci> let newFocus = modify (\_ -> 'P') (goRight (goLeft (freeTree, []))) 
 

 

Ta đi sang trái, sang phải rồi thay đổi phần tử gốc bằng cách thay thế nó 

bằng 'P'. Mã lệnh thậm chí sẽ dễ đọc hơn nếu ta dùng -:: 
 

ghci> let newFocus = (freeTree, []) -: goLeft -: goRight -: modify (\_ -> 'P') 
 

 

Sau đó ta có thể di chuyển lên nếu muốn, và thay thế một phần tử với 

chữ 'X' bí hiểm: 
 

ghci> let newFocus2 = modify (\_ -> 'X') (goUp newFocus) 
 

 

Hoặc chúng ta có thể viết nó bằng -:: 

ghci> let newFocus2 = newFocus -: goUp -: modify (\_ -> 'X') 

 

Việc di chuyển lên thật dễ vì các mẩu vụn mà ta để lại đã hình thành nên một 

phần của cấu trúc dữ liệu mà ta không hướng mục tiêu đến, tuy vậy đường đi cần 

được đảo ngược lại, như ta lộn lại đôi tất. Đó là lý do mà khi muốn di chuyển lên, 

ta không phải xuất phát từ gốc và đi xuống, mà chỉ việc lấy ngọn của cây sau khi đã 

đảo ngược, bằng cách đó mà lật ngược trở lại một phần của cây rồi bổ sung nó vào 

cây mục tiêu hiện có. 

Mỗi điểm nút có hai cây con, ngay cả khi những cây con này là cây rỗng. Vì 

vậy nếu ta đang hướng mục tiêu vào một cây rỗng, thì điều duy nhất ta có thể làm 

là thay thế nó bằng một cây con không rỗng, bằng cách này gắn cây vào một điểm 

nút lá. Mã lệnh để thực hiện điều này rất đơn giản: 
 

attach :: Tree a -> Zipper a -> Zipper a 

attach t (_, bs) = (t, bs) 
 

Ta lấy một cây và một khóa kéo rồi trả lại một khóa kéo mới mà mục tiêu được 

thay thế bằng cây được cung cấp vào. Không những ta có thể mở rộng các cây theo 

cách này qua việc thay thế cây con rỗng bằng cây mới, mà đồng thời ta còn có thể 

thay thế toàn bộ cây con hiện có. Ta hãy gắn một cây vào phía ngoài cùng bên trái 

của cây freeTree hiện có: 
 

ghci> let farLeft = (freeTree, []) -: goLeft -: goLeft -: goLeft -: goLeft 

ghci> let newFocus = farLeft -: attach (Node 'Z' Empty Empty) 
 

Bây giờ, newFocus được hướng mục tiêu đến cây mà ta vừa gắn vào còn phần 

còn lại của cây này tồn tại dưới dạng đảo ngược trong các mẩu vụn. Nếu ta 

dùng goUp để đi hết lên ngọn cây, thì cũng được cây giống như freeTree song 

với một chữ 'Z' thêm vào vị trí ngoài cùng bên trái. 

 
Tôi lên ngọn cây đây, trên này không khí trong lành quá! 
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Việc tạo ra một hàm để đi tuốt lên ngọn cây, bất kể là chúng ta có mục tiêu là gì, 

thật dễ dàng. Sau đây là hàm này: 
 

topMost :: Zipper a -> Zipper a 

topMost (t, []) = (t, []) 

topMost z = topMost (goUp z) 
 

Nếu dấu vết của những mẩu bánh mì là danh sách rỗng, điều đó có nghĩa là ta 

đã ở gốc cây rồi, vì vậy chỉ việc trả lại mục tiêu hiện có. Nếu không, ta phải đi lên 

để lấy mục tiêu là nút trên cây mẹ rồi áp dụng hàm topMost đối với nút này theo 

cách đệ quy. Như vậy bây giờ ta đã có thể đi khắp cây rồi, qua bên trái hoặc phải, 

đi lên, áp dụng hàm modify và attach trong quá trình di chuyển và khi thực 

hiện sửa đổi xong, thì dùng topMost để tập trung vào điểm gốc cây để xem những 

thay đổi mà ta vừa thực hiện, nhưng dưới góc nhìn thích hợp. 

Tập trung vào danh sách 

Khóa kéo có thể được dùng với nhiều cấu trúc dữ liệu, vì vậy sẽ không ngạc 

nhiên khi thấy nó có thể dùng để hướng mục tiêu về các danh sách con của một 

danh sách. Sau hết, danh sách rất giống với cây, chỉ có điều một điểm nút trên cây 

thường có một (hoặc không có) phần tử và nhiều cây con, trong khi đó một điểm 

nút trong danh sách chỉ có một danh sách con. Khi tự lập riêng các danh sách, ta 

đã định nghĩa kiểu dữ liệu riêng như sau: 
 

data List a = Empty | Cons a (List a) deriving (Show, Read, Eq, Ord) 
 

 

So sánh điều này với định nghĩa về cây nhị 

phân ở đây, sẽ dễ thấy được rằng danh sách có thể 

được xem như cây khi mỗi điểm nút chỉ có một cây 

con. 

Một danh sách như [1,2,3] có thể được 

viết là 1:2:3:[]. Nó bao gồm phần tử đầu danh 

sách, vốn bằng 1 tiếp theo bởi phần đuôi danh sách, 

tức là 2:3:[]. Đến lượt mình, 2:3:[] cũng có 

phần tử đầu, 2 và một phần đuôi, 3:[]. 

Với 3:[], phần tử đầu là 3 còn phần đuôi là danh 

sách rỗng, []. 

Ta hãy lập nên khóa kéo cho danh sách. Để 

chuyển mục tiêu đến danh sách con của một danh 

sách, ta sẽ di chuyển tiến hoặc lui (còn đối với cây thì di chuyển lên, qua trái, hoặc 

qua phải). Phần được chú ý (mục tiêu) sẽ là một cây con và cùng với nó ta sẽ để lại 

những vụn bánh trong quá trình tiến bước. Bây giờ, đối với danh sách, thì từng mẩu 

vụn bánh sẽ có chứa gì? Khi còn thao tác với cây nhị phân, ta đã nói rằng một mẩu 

vụn bánh phải chứa phần tử ở gốc của cây mẹ, cùng với tất cả những cây con mà ta 

đã không lựa chọn; và cũng ghi nhớ lại hướng ta đi sang trái hoặc phải. Như vậy, nó 

phải có tất cả những thông tin mà một điểm nút cần có, ngoại trừ cây con được ta 

chọn làm mục tiêu. 

Danh sách thì đơn giản hơn cây, vì vậy ta không phải nhớ là ta đã đi sang trái 

hoặc phải, vì chỉ có một cách để đi sâu vào danh sách. Bởi mỗi nút chỉ có một cây 

con, nên ta cũng không phải nhớ đường đi đã chọn. Dường như điều cần nhớ chỉ là 

phần tử liền trước. Nếu có một danh sách như [3,4,5] và ta biết rằng phần tử liền 
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trước là 2, thì ta có thể quay ngược lại bằng cách đơn giản là đặt phần tử đó lên đầu 

danh sách hiện có, và thu được [2,3,4,5]. 

Vì một mẩu vụn bánh ở đây chính là một phần tử, nên ta không cần phải đặt nó 

vào trong một kiểu dữ liệu, như ta đã làm khi lập kiểu dữ liệu Crumb cho khóa kéo 

áp dụng đối với cây: 
 

type ListZipper a = ([a], [a]) 

Danh sách thứ nhất biểu diễn cho danh sách mà ta đang tập trung xem xét, còn 

danh sách thứ hai là danh sách chứa các vụn bánh. Ta hãy lập các hàm để đi tiến và 

lùi đối với danh sách: 
 

goForward :: ListZipper a -> ListZipper a 

goForward (x:xs, bs) = (xs, x:bs) 

 
goBack :: ListZipper a -> ListZipper a 

goBack (xs, b:bs) = (b:xs, bs) 
 

Khi đi tiến, ta tập trung mục tiêu vào phần đuôi của danh sách hiện tại đồng thời 

để lại phần tử đầu danh sách với vai trò vụn bánh chỉ đường. Khi đi lùi, ta lấy mẩu 

vụn bánh gần nhất và đặt nó lên đầu của danh sách. 

Sau đây là hai hàm số khi hoạt động: 
 

ghci> let xs = [1,2,3,4] 

ghci> goForward (xs, []) 

([2,3,4],[1]) 

ghci> goForward ([2,3,4], [1]) 

([3,4],[2,1]) 

ghci> goForward ([3,4], [2,1]) 

([4],[3,2,1]) 

ghci> goBack ([4], [3,2,1]) 

([3,4],[2,1]) 
 

Ta thấy rằng với trường hợp danh sách, vụn bánh là một phần đảo ngược của 

danh sách, không hơn không kém. Phần tử mà ta di chuyển khỏi luôn được đứng đầu 

(danh sách) vụn bánh, vì vậy thật dễ dàng đi ngược lại bằng cách lấy phần tử đó ra 

khỏi vị trí đầu của vụn bánh và làm cho nó trở thành phần tử đầu của mục tiêu mà ta 

xét. 

Điều này cũng giúp ta dễ thấy hơn lý do mà ta gọi cấu trúc dữ liệu này là khóa 

kéo, vì thực sự nó giống như bàn trượt của khóa kéo khi được kéo lên và xuống. 

Nếu phải lập nên một trình soạn thảo, thì bạn có thể dùng một danh sách các 

chuỗi kí tự để biểu diễn các dòng chữ đang được hiện ra và sau đó có thể dùng một 

khóa kéo để có thể biết được con trỏ đang chạy trên dòng nào. Bằng việc dùng một 

khóa kéo, sẽ dễ chèn thêm các dòng mới vào bất cứ vị trí nào trong văn bản cũng như 

xóa bỏ các dòng đã có. 

 
Một hệ thống tập tin rất đơn giản 

Bây giờ khi ta đã biết cách hoạt động của khóa kéo rồi, ta hãy dùng cây để 

biểu diễn một hệ thống tập tin rất đơn giản, rồi sau đó dùng một khóa kéo cho 
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hệ thống tập tin đó, trong đó ta được phép di chuyển giữa các thư mục, cũng như 

ta thường di chuyển trong hệ thống tập tin trong máy. 

Với một cái nhìn đơn giản về hệ thống tập tin theo hình thức thừa kế, ta thấy 

rằng nó hầu như được tạo nên từ các tập tin và thư mục. Tập tin là những đơn vị 

dữ liệu và được đặt một cái tên, còn thư mục được dùng để tổ chức các tập tin 

như vậy và có thể chứa tập tin hoặc các thư mục khác. Vậy hãy coi như một 

phần tử trong hệ thống tập tin hoặc là một tập tin, với một tên gọi cùng dữ liệu, 

hoặc một thư mục, cũng với tên và một nhóm các thứ khác, có thể là tập tin hoặc 

bản thân các thư mục. Sau đây là một kiểu dữ liệu cho nó cùng các kiểu tương 

đồng, để ta dễ bề phân biệt: 
 

type Name = String 

type Data = String 

data FSItem = File Name Data | Folder Name [FSItem] deriving (Show) 
 

Một tập tin có hai chuỗi kí tự đi kèm, một để biểu diễn cho tên gọi và một cho 

dữ liệu chứa trong tập tin đó. Một thư mục có kèm theo mỗi chuỗi kí tự làm tên gọi 

và một danh sách các phần tử. Nếu như danh sách đó rỗng thì ta có một thư mục 

rỗng. 

Sau đây là một thư mục chứa vài tập tin và thư mục con: 
 

myDisk :: FSItem 

myDisk = 

Folder "root" 

[ File "goat_yelling_like_man.wmv" "baaaaaa" 

, File "pope_time.avi" "god bless" 

, Folder "pics" 

[ File "ape_throwing_up.jpg" "bleargh" 

, File "watermelon_smash.gif" "smash!!" 

, File "skull_man(scary).bmp" "Yikes!" 

] 

, File "dijon_poupon.doc" "best mustard" 

, Folder "programs" 

[ File "fartwizard.exe" "10gotofart" 

, File "owl_bandit.dmg" "mov eax, h00t" 

, File "not_a_virus.exe" "really not a virus" 

, Folder "source code" 

[ File "best_hs_prog.hs" "main = print (fix error)" 

, File "random.hs" "main = print 4" 

] 

] 

] 
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Tạo khóa kéo cho hệ thống tập tin của chúng ta 
Bây giờ khi ta có một hệ thống tập tin, tất cả 

những gì ta cần là một khóa kéo để có thể kéo và 

chạy vòng quanh, rồi có thể bổ sung, thay đổi và xóa 

các tập tin cũng như thư mục. Giống với các cây nhị 

phân và danh sách, ta sẽ rải những mẩu vụn bánh có 

chứa thông tin về những nơi ta quyết định không 

thăm đến. Như ta đã nói, một mẩu vụn bánh phải có 

nội dung giống như một điểm nút, chỉ có điều là 

chứa mọi thứ ngoại trừ cây con mà ta đang hướng 

mục tiêu đến. Cũng cần lưu ý rằng lỗ hổng ở đâu để 

ngay khi đi ngược lên, thì ta có thể điền mục tiêu 

trước đó vào lỗ hổng này. 

Ở đây, một mẩu vụn bánh sẽ giống như một thư mục, chỉ khác là nó lại thiếu mất 

cái thư mục mà ta đang chọn. Tại sao lại không giống một tập tin chứ, bạn có thể hỏi 

vậy. Ồ, vì một khi đã hướng mục tiêu vào một tập tin thì ta không thể tiến sâu hơn 

vào hệ thống tập tin được, vì vậy mẩu vụn bánh mì sẽ chẳng có nghĩa gì nếu dùng để 

đánh dấu cho tập tin cả. Một tập tin giống như một cây rỗng. 

Nếu ta đang hướng mục tiêu vào thư mục "root" rồi sau đó hướng mục tiêu 

vào tập tin "dijon_poupon.doc" thì vụn bánh để lại sẽ trông ra sao? À, nó phải 

chứa tên của thư mục mẹ cùng với các phần tử đến trước tập tin mà ta hướng mục 

tiêu vào và những phần tử đến sau đó. Vì vậy những gì ta càn là một Name và hai 

danh sách chứa các phần tử. Bằng cách phân định riêng các danh sách dành cho những 

phần tử đến trước phần từ mục tiêu và những phần tử đến sau nó, ta đã chắc chắn 

phải đặt nó ở chỗ nào một khi ta di chuyển ngược lại. Vì vậy bằng cách này, ta biết 

được vị trí của lỗ hổng. 

Sau đây là kiểu dữ liệu “vụn bánh” đối với hệ thống tập tin: 
 

data FSCrumb = FSCrumb Name [FSItem] [FSItem] deriving (Show) 
 

 

Và sau đây là một kiểu tương đồng đối với khóa kéo: 
 

type FSZipper = (FSItem, [FSCrumb]) 
 

 

Việc đi ngược lên trong cấu trúc thừa kế là rất đơn giản. Ta chỉ việc lấy vụn 

bánh gần nhất rồi lăp ghép nên mục tiêu mới từ mục tiêu hiện tại và vụn bánh, như 

sau: 
 

fsUp :: FSZipper -> FSZipper 

fsUp (item, FSCrumb name ls rs:bs) = (Folder name (ls ++ [item] ++ rs), bs) 
 

Vì vụn bánh hiện có đã biết rằng tên của thư mục mẹ là gì, cũng như những 

phần tử đến trước phần tử mục tiêu trong thư mục (đó là ls) cùng các phần tử đến 

sau (đó là rs), việc đi ngược lên rất dễ dàng. 

Thế còn việc đi sâu vào trong hệ thống tập tin thì sao? Nếu ta đang 

ở "root" và muốn đặt mục tiêu vào "dijon_poupon.doc", mẩu vụn bánh mà 

ta để lại sẽ có chứa tên gọi "root" cùng với những phần tử đứng 

trước "dijon_poupon.doc" và những phần tử đứng sau nó. 

Sau đây là một hàm mà, khi cho trước một cái tên, sẽ hướng mục tiêu vào một 

tập tin thuộc thư mục ở trong thư mục đang được hướng mục tiêu đến: 
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import Data.List (break) 

 
fsTo :: Name -> FSZipper -> FSZipper 

fsTo name (Folder folderName items, bs) = 

let (ls, item:rs) = break (nameIs name) items 

in (item, FSCrumb folderName ls rs:bs) 

 

nameIs :: Name -> FSItem -> Bool 

nameIs name (Folder folderName _) = name == folderName 

nameIs name (File fileName _) = name == fileName 
 

fsTo nhận một tên gọi Name cùng 

một FSZipper rồi trả lại 

một FSZipper mới, trong đó hướng 

mục tiêu vào tập tin có tên gọi này. Tập 

tin đó phải nằm trong thư mục hiện đang 

được hướng tới. Hàm này không tìm kiếm 

khắp mọi nơi, mà chỉ nhìn vào thư mục 

hiện thời. 

Trước hết ta dùng break để chẻ 

danh sách các phần tử trong một thư mục, 

thành những thứ đi trước tập tin cần tìm 

và những thứ đi sau nó. Nếu bạn còn 

nhớ, break nhận một vị từ cùng một 

danh sách rồi trả lại một cặp các danh sách. Danh sách thứ nhất trong cặp chứa 

những phần tử mà đối với chúng vị từ trả lại False. Tiếp theo, một khi vị từ trả 

lại True đối với phần tử nào, thì hàm sẽ đặt phần tử này cùng với phần còn lại của 

danh sách vào trong phần tử thứ hai của cặp. Ta đã lập một hàm phụ trợ có 

tên nameIs để nhận một tên gọi cùng một phần tử hệ thống tập tin rồi trả 

lại True nếu các tên gọi trùng nhau. 

Như vậy, bây giờ ls là một danh sách có chứa những phần tử đứng trước phần 

tử mà ta cần tìm, item chính là phần tử đó, và rs là danh sách các phần tử đứng 

sau phần tử này trong thư mục. Bây giờ khi biết được điều này, ta chỉ việc biểu diễn 

phần tử, được lấy từ break, làm mục tiêu và dựng nên một đối tượng vụn bánh 

chứa tất cả những dữ liệu cần thiết. 

Lưu ý rằng nếu tên gọi mà ta cần tìm không có trong thư mục, thì dạng 

mẫu item:rs sẽ thử khớp với một danh sách rỗng và ta sẽ nhận được lỗi. Ngoài 

ra, nếu mục tiêu hiện tại không phải là thư mục mà là một tập tin, thì ta cũng nhận 

được một lỗi và chương trình bị đổ vỡ. 

Bây giờ ta có thể di chuyển lên xuống trong hệ thống tập tin. Hãy bắt đầu ở 

điểm gốc rồi đi đến tập tin "skull_man(scary).bmp": 
 

ghci> let newFocus = (myDisk, []) -: fsTo "pics" -: fsTo "skull_man(scary).bmp" 
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Bây giờ newFocus là một khóa kéo được tập trung hướng vào tập 

tin "skull_man(scary).bmp". Trước hết ta hãy lấy phần tử đầu tiên của 

khóa kéo (bản thân mục iteu) và xem liệu điều này có đúng thật sự không: 
 

ghci> fst newFocus 

File "skull_man(scary).bmp" "Yikes!" 
 

Hãy di chuyển lên và hướng mục tiêu vào tập tin cạnh đó, 

"watermelon_smash.gif": 
 

ghci> let newFocus2 = newFocus -: fsUp -: fsTo "watermelon_smash.gif" 

ghci> fst newFocus2 

File "watermelon_smash.gif" "smash!!" 

 

Thao tác với hệ thống tập tin mới lập 

Bây giờ khi đã biết cách di chuyển trong hệ thống tập tin, việc thao tác trên nó 

cũng dễ dàng. Sau đây là một hàm để đổi tên tập tin hoặc thư mục được hướng 

mục tiêu đến: 
 

fsRename :: Name -> FSZipper -> FSZipper 

fsRename newName (Folder name items, bs) = (Folder newName items, bs) fsRename 

newName (File name dat, bs) = (File newName dat, bs) 
 

Bây giờ ta có thể đổi tên thư mục "pics" thành "cspi": 
 

ghci> let newFocus = (myDisk, []) -: fsTo "pics" -: fsRename "cspi" -: fsUp 
 

 

Ta hạ xuống thư mục "pics", đổi tên nó rồi đi ngược trở lên. 

Thế còn một hàm để tạo ra phần tử mới trong thư mục hiện tại thì sao? Hãy 

xem này: 
 

fsNewFile :: FSItem -> FSZipper -> FSZipper 

fsNewFile item (Folder folderName items, bs) = 

(Folder folderName (item:items), bs) 
 

Dễ như ăn bánh vậy. Lưu ý rằng mã lệnh trên có thể đổ vỡ nếu ta thêm vào một 

phần tử nhưng lại không hướng mục tiêu vào một thư mục mà vào một tập tin. 

Ta hãy bổ sung một tập tin vào thư mục "pics" rồi di chuyển ngược lên điểm 

gốc: 
 

ghci> let newFocus = 

(myDisk, []) -: fsTo "pics" -: fsNewFile (File "heh.jpg" "lol") -: fsUp 
 

Cách này hay ở chỗ là khi ta sửa đổi hệ thống tập tin, nó thực sự không thao 

tác sửa đổi trên ngay hệ thống hiện tại mà trả lại một hệ thống tập tin hoàn toàn mới. 

Bằng cách đó, ta có quyền truy cập vào hệ thống tập tin cũ (trong trường hợp này 

là myDisk) cũng như hệ thống mới (thành phần thứ nhất của newFocus).  

Như vậy bằng việc dùng khóa kéo, tự nhiên ta lại được cơ chế lưu trữ phiên 
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bản; theo nghĩa là ta luôn có thể tham khảo các bản cũ hơn của cấu trúc dữ liệu ngay 

cả khi ta đã thay đổi nó. Điều này không phải đặc tính riêng của khóa kéo, mà là 

một thuộc tính của Haskell vì các cấu trúc dữ liệu của nó có tính bất biến. Tuy nhiên 

với khóa kéo, ta có được khả năng di chuyển quanh cấu trúc dữ liệu dễ dàng và hiệu 

quả, như vậy tính duy trì của các cấu trúc dữ liệu trong Haskell bắt đầu phát huy tác 

dụng. 

 
Hãy bước đi cẩn thận 

Đến giờ, khi đi trong cơ sở dữ liệu ta đã lập, dù chúng là cây nhị phân, danh sách 

hay hệ thống tập tin, ta không bận tâm ngay cả nếu có lỡ bước quá và trượt chân. 

Chẳng hạn, hàm goLeft nhận một khóa kéo của một cây nhị phân rồi chuyển mục 

tiêu đến cây con bên trái của nó: 
 

goLeft :: Zipper a -> Zipper a 

goLeft (Node x l r, bs) = (l, LeftCrumb x r:bs) 
 

Nhưng sẽ ra sao nếu như cây mà ta vừa trượt 

chân là một cây rỗng? Nghĩa là, sẽ thế nào nếu nó 

không phải là một Node, mà là Empty? Trong 

trường hợp này, ta sẽ nhận một lỗi thực thi vì phép 

khớp mẫu sẽ thất bại và ta không có dạng mẫu nào 

để xử lý trường hợp cây rỗng, tức là cây không có 

cây con nào. Đến giờ, ta mới chỉ giả sử rằng ta 

không bao giờ hướng mục tiêu vào cây con bên trái 

của một cây rỗng khi cây con bên trái của nó không 

hề tồn tại. Nhưng việc đi vào cây con trái của một 

cây rỗng không có ý nghĩa gì, nên đến giờ ta tiện 

tay bỏ qua nó. 

Hoặc sẽ ra sao nếu ta đã ở gốc một cây nào đó 

và không có vụn bánh nào nhưng vẫn cố gắng đi 

lên? Điều tương tự sẽ xảy ra. Dường như là khi 

dùng khóa kéo, bất kì bước đi nào cũng có thể là 

bước đi cuối cùng. Nói cách khác, bất kì bước đi 

nào cũng có thể dẫn đến thành công, nhưng cũng 

có thể thất bại. Điều này có gợi cho bạn gì không? Dĩ nhiên rồi, monad! Cụ thể hơn, 

đó chính là monad Maybe, có tác dụng bổ sung một ngữ cảnh có khả năng thất bại 

vào cho những giá trị thông thường. 

Vậy ta hãy dùng monad Maybe để bổ sung một ngữ cảnh thất bại vào cho 

những hoạt động hiện có. Ta sẽ lấy các hàm hoạt động với khóa kéo cây nhị phân 

vừa lập và sẽ biến chúng thành các hàm monad. Trước hết, hãy xử lý thất bại có thể 

xảy ra ở goLeft và goRight. Cho đến giờ, sự thất bại của các hàm có khả năng 

thất bại đều luôn được phản ánh trong kết quả của chúng, và lần này không phải 

ngoại lệ.  

Như vậy sau đây sẽ là goLeft và goRight với thêm khả năng cho thất bại 

xảy ra. 
 

goLeft :: Zipper a -> Maybe (Zipper a) 

goLeft (Node x l r, bs) = Just (l, LeftCrumb x r:bs) 

goLeft (Empty, _) = Nothing 
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goRight :: Zipper a -> Maybe (Zipper a) 

goRight (Node x l r, bs) = Just (r, RightCrumb x l:bs) goRight 

(Empty, _) = Nothing 
 

Bây giờ nếu ta cố thử đi một bước về bên trái của cây rỗng, ta sẽ nhận 

được Nothing! 
 

ghci> goLeft (Empty, []) 

Nothing 

ghci> goLeft (Node 'A' Empty Empty, []) Just 

(Empty,[LeftCrumb 'A' Empty]) 
 

Trông có vẻ tốt đấy! Vậy còn đi lên trên? Vấn đề trước đây đã xảy ra nếu ta cố 

đi lên nhưng không còn vụn bánh nữa, nghĩa là ta đã ở gốc của cây. Sau đây là 

hàm goUp để tung ra một lỗi nếu ta vượt ngoài khuôn khổ của cây: 
 

goUp :: Zipper a -> Zipper a 

goUp (t, LeftCrumb x r:bs) = (Node x t r, bs) goUp 

(t, RightCrumb x l:bs) = (Node x l t, bs) 
 

Bây giờ hãy sửa đổi mã lệnh để nếu có thất bại thì hãy làm theo cách thật lịch 

thiệp: 
 

goUp :: Zipper a -> Maybe (Zipper a) 

goUp (t, LeftCrumb x r:bs) = Just (Node x t r, bs) 

goUp (t, RightCrumb x l:bs) = Just (Node x l t, bs) 

goUp (_, []) = Nothing 
 

Nếu có vụn bánh, mọi việc sẽ ổn thỏa và ta trả lại một mục tiêu thành công mới, 

nhưng nếu không, thì ta trả lại một thất bại. 

Trước đây, các hàm này nhận khóa kéo và cũng trả lại khóa kéo, có nghĩa là ta 

có thể xâu chuỗi chúng như sau trong quá trình đi trên cấu trúc dữ liệu: 
 

gchi> let newFocus = (freeTree, []) -: goLeft -: goRight 
 

 

Nhưng bây giờ, thay vì trả lại Zipper a, chúng trả lại Maybe (Zipper 

a), vì vậy xâu chuỗi các hàm như vậy không còn tác dụng nữa. Ta đã gặp vấn đề 

tương tự khi xử lý với người thăng bằng trên dây ở chương nói về monad. Anh ta 

cũng bước từng bước một và mỗi bước đi có thể dẫn đến thất bại vì một bầy chim 

có thể đậu xuống một đầu cây sào thăng bằng làm anh ta té ngã. 

Bây giờ, trò đùa lại hướng về chúng ta vì bây giờ chính ta là người đi, dò dẫm 

trong mê cung của sản phẩm (cấu trúc dữ liệu) vừa chế ra. Thật may, ta có thể học 

theo người đi dây và chỉ việc làm theo những gì anh ta làm, tức là tráo đổi việc áp 

dụng hàm thông thường bằng >>=, vốn nhận vào một giá trị cùng ngữ cảnh (ở 

trường hợp này là Maybe (Zipper a), với ngữ cảnh của thất bại có thể) rồi đưa 

nó vào trong một hàm trong khi vẫn đảm bảo rằng ngữ cảnh này được theo dõi cẩn 

thận. Như vậy cũng giống với người đi dây, ta sẽ đánh đổi toàn bộ những toán tử -

: bằng >>=. Được rồi, ta lại có thể xâu chuỗi các hàm hiện có một lần nữa! Xem 

này: 
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ghci> let coolTree = Node 1 Empty (Node 3 Empty Empty) 

ghci> return (coolTree, []) >>= goRight 

Just (Node 3 Empty Empty,[RightCrumb 1 Empty]) ghci> 

return (coolTree, []) >>= goRight >>= goRight 

Just (Empty,[RightCrumb 3 Empty,RightCrumb 1 Empty]) 

ghci> return (coolTree, []) >>= goRight >>= goRight >>= goRight 

Nothing 
 

Ta đã dùng return để đặt một khóa kéo vào trong một Just rồi dùng >>= để 

đưa nó vào trong hàm goRight. Trước hết, ta lập nên một cây mà bên trái của nó 

có một cây con rỗng và bên phải là một điểm nút với hai cây con rỗng. Khi ta cố gắng 

đi sang phải một lần, kết quả là thành công, vì thao tác này có ý nghĩa. Việc sang phải 

hai lần cũng ổn; cuối cùng ta có mục tiêu hướng đến một cây con rỗng. Nhưng nếu 

đi sang phải ba lần sẽ không có nghĩa rồi, vì ta không thể sang phải một cây con rỗng 

được, bởi vậy mà kết quả là một Nothing. 

Bây giờ ta đã trang bị lưới an toàn cho những cây mới dựng nên, để có thể đỡ 

được ta nếu chẳng may ngã. Oah, vậy là tôi đã là người phát kiến ra phép ẩn dụ này. 
 

NOTE Hệ thống tập tin của ta cũng có nhiều trường hợp trong đó thao tác có thể thất bại, 

chẳng hạn như cố gắng hướng mục tiêu đến một tập tin hoặc thư mục khong tồn tại. 

Bạn hãy tự làm bài tập này, hãy trang bị cho hệ thống tập tin vừa lập với các hàm 

có biểu hiện lịch thiệp khi thất bại, qua việc dùng monad Maybe. 
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