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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: Integer) : Integer;

begin

if (n > 1) then

a := a(n-1) + n

else

a := 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.

Schemat Hornera

Częstym zadaniem rachunkowym jest obliczanie w danym punkcie z wartości wielomianu,
np.

w(x) = a0x3 + a1x2 + a2x+ a3,

sumę tę można napisać inaczej, w postaci

w(x) = ((a0x+ a1)x+ a2)x+ a3

co nazwiemy tzw. schematem Hornera, który możemy wyrazić także wzorem rekurencyjnym

b0 = a0, bi = ai + xbi−1 (i = 1, 2, ..., n),

gdzie

w(x) = bn.

Przekazywanie tablic do procedur i funkcji

Jeżeli do procedury lub funkcji przekazujemy tablicę, to jej elementy są numerowane od zera!
Niezależnie od tego jak zdefiniujemy globalną tablicę po przekazaniu do procedury jej elementy
będą dostępne począwszy od zerowego indeksu do indeksu o wartości o jeden mniejszej niż
długość tablicy.

program cos;
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var

t : Array[10..20] of Integer;

j:integer;

procedure przyklad(tab : Array of Integer);

var

i:integer;

begin

for i:=0 to 9 do

writeln(tab[i]);

end;

begin

for j:=10 to 20 do

t[j]:=j;

przyklad(t);

readln;

end.

Zadania

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

Algorithm 1 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

b) Napisz funkcję wyliczającą NWD za pomocą rekurencji (z poniższego pseudokodu):

Algorithm 2 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

c) Napisz funkcję wyliczającą n-ty wyraz ciągu fibonacciego za pomocą rekurencji.
d) Napisz funkcję wyliczającą wartość wielomianu w punkcie (za pomocą rekurencji, korzystając

ze schematu Hornera). Definicja funkcji ma wyglądać następująco:
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function Horner(x:longint;wsp: Array of Longint;n:longint):longint;

Literatura

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekurencja

Zadania Domowe (3pkt) - do 24.00 dnia 27.III.2011 r.

Napisz funkcję, która rekurencyjnie wyznacza wartość n-tego elementu ciągu zdefiniowanego
następująco:
a0 = 0
a1 = 1
an = 2 ∗ an−1 + an−2 + 1
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