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Procedury i funkcje

Procedura to wyróżniony fragment algorytmu wybrany z głównego programu. Procedury i
funkcje deklarujemy przed głównym begin i stosujemy głównie wtedy, gdy dany fragment kody
chcemy wywoływać wielokrotnie w naszym programie. Np. zamiast

if (a1 > b1) then max1:=a1 else max1:=b1;

if (a2 > b2) then max2:=a2 else max2:=b2;

if (a3 > b3) then max3:=a3 else max3:=b3;

if (a4 > b4) then max4:=a4 else max4:=b4;

możemy utworzyć procedurę

procedure wyliczMax(x: integer; y:integer; var maks:integer);

begin

if (x>y) then maks:=x else maks:=y;

end;

i zmienić wywołanie w kodzie na

wyliczMax(a1,b1,max1);

wyliczMax(a2,b2,max2);

wyliczMax(a3,b3,max3);

wyliczMax(a4,b4,max4);

Co czyni kod bardziej przejrzystym i krótszym (szczególnie jeżeli procedura jest bardziej
skomplikowana niż tylko obliczanie maksimum).

W ogólności deklaracja procedury wygląda następująco:

procedure nazwa(lista parametrów);
var

deklaracja zmiennych lokalnych
begin

...
end;

Przykład procedury i jej wywołania widzieliśmy już powyżej. Parametrami wywołania proce-
dury nazywamy zmienne, które przekazujemy do procedury w czasie jej wywołania. Wywołując
procedurę czy funkcję liczba przekazywanych parametrów, ich kolejność i typy muszą zgadzać
się z deklaracją procedury. Procedurę jak i funkcję można zdefiniować również bez parametrów.
Przykładowa deklaracja procedury:

nazwaProcedury(param1 : typ; param2:typ; ...; param3:typ);
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Domyślnie parametry wewnątrz procedury są kopią parametrów przekazywanych do niej w

wywoływaniu (przekazywanie przez wartość). Co powoduje, że zmiana ich wartości nie zmie-
nia wartości przekazywanych zmiennych. Aby zmiana wartości parametru powodowała zmianę
wartości przekazywanej zmiennej należy w deklaracji procedury dodać słówko var:

nazwaProcedury(var param1 : typ;var param2:typ; ...;var param3:typ);

Wewnątrz procedury (funkcji) można zadeklarować zmienne. Są to zmienne lokalne, wyko-
rzystywane tylko we wnętrzu procedury (funkcji), w odróżnieniu od zmiennych globalnych, które
definiujemy przed definicjami procedur i funkcji. Zmienne lokalne są widziane tylko wewnątrz
procedury, w której są zadeklarowane.

Funkcją nazwiemy procedurę, która w wyniku wywołania zwraca jakąś wartość.

function nazwa(lista parametrów) : typ wyniku ;
var

deklaracja zmiennych lokalnych
begin

...
end;

Przykład:

function wartBezwzgledna(x: integer):integer;

begin

if (x<0) then wartBezwzgledna:= -x

else wartBezwzgledna:= x;

end;

Jak widać, aby zwrócić w funkcji jakąś wartość stosujemy zapis w postaci

nazwaFunkcji := wartosc;

Liczy się zawsze ostatnia z przypisanych wartości, czyli w przypadku

function proc():integer;

var p : integer;

begin

proc:=1;

proc:=2;

end;

Wywołanie

writeln(proc());

Wypisze na ekran 2.
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Rekurencja

Jeżeli procedura lub funkcja w czasie swojego wykonywania wywołuje ’samą siebie’ to mamy
do czynienia z rekurencją. Dla przykładu podamy program obliczający sumę pierwszych n liczb
naturalnych.

function a_n(n: Integer) : Integer;

begin

if (n > 1) then

a_n := a_n(n-1) + n

else

a_n := 1;

end;

w tym wypadku wywołanie a n(n-1) zwraca wartość sumy 1 + 2 + ...+ (n− 1), gdy program
dochodzi do n = 1 zwracana jest wartość 1.

Zadania

a) Wytłumacz działanie poniższego programu :

program prog;

var m, n, p , q : integer;

procedure proc(m:integer; var n:integer);

var p : integer;

begin

m:=1; n:=1; p:=1; q:=1

end;

begin

m:=0; n:=0; p:=0; q:=0;

proc(m,n);

writeln (’m=’,m,’, n=’,n,’, p=’,p,’, q=’,q);

readln;

end.

b) Napisz procedurę wyliczającą silnię i przetestuj jego działanie.
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c) Napisz funkcję wyliczającą NWD z poniższego pseudokodu i przetestuj jego działanie.

Algorithm 1 Pseudokod NWD
1: longint function NWD(a,b)
2: if a > b then
3: k ← b;
4: else
5: k ← a;
6: end if
7: while not ((a mod k = 0)and(b mod k = 0)) do
8: k ← k − 1;
9: end while
10: return k;

d) Napisz funkcję wyliczającą n-ty element ciągu fibonacciego (z poniższego pseudokodu)

Algorithm 2 Pseudokod Fibonacci
1: integer procedure FIB(n)
2: k ← 2;
3: F [0]← 0;
4: F [1]← 1;
5: while k ¬ n do
6: F [k]← F [k − 1] + F [k − 2];
7: k ← k + 1;
8: end while
9: return F[n];

e) Napisz funkcję wyliczającą silnię za pomocą rekurencji (z poniższego pseudokodu):

Algorithm 3 Pseudokod silni
1: integer procedure SILNIA(n)
2: if n = 0 then
3: SILNIA ← 1;
4: else
5: SILNIA ← n· SILNIA(n− 1);
6: end if
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f) Napisz funkcję wyliczającą NWD za pomocą rekurencji (z poniższego pseudokodu):

Algorithm 4 Pseudokod NWD
1: integer procedure NWD(a,b)
2: if b = 0 then
3: NWD ← a;
4: else
5: NWD ← NWD(b,a mod b);
6: end if

g) Napisz funkcję wyliczającą n-ty wyraz ciągu fibonacciego za pomocą rekurencji.

Literatura

• http://turbopascal.helion.pl/r-11.htm
• http://turbopascal.helion.pl/r-12.htm
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekurencja

Zadania Domowe (4pkt) - do 24.00 dnia 20.III.2011 r.

Napisz procedurę, która dla zadanej (jako parametr) liczby będzie ją odwracać. Tzn. należy
zdefiniować procedurę o definicji ODW(n:longint);, tak aby przy wykonaniu kodu:

n:=125691;

ODW(n);

writeln(n);

Na ekran zostało wypisane
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