
Указатели към функцияУказатели към функция

Функция, някои формални параметри на която са функции, се
нарича функция от по-висок ред. В езика C++ е възможно формален
параметър на функция да е указател към функция, а също е
възможно резултатът от изпълнението на функция да е указател към
функция. Това позволява да се реализират функции от по-висок ред,
а също и такива функции, които връщат функция.

Името на функция е константен указател, сочещ към първата машинна
инструкция от изпълнимия й машинен код. В езика C++ е възможно да
се дефинират променливи, които са указатели към функции !

В резултат на дефиницията на променлива от тип указател към
функция, за променливата се отделят 4B ОП. Тази променлива ще
има неопределена стойност, ако дефиницията е без
инициализация. Ако дефиницията е с инициализация, то
променливата ще съдържа адреса на първата машинна команда от
изпълнимия код на функцията, чрез която е направена
инициализацията.



Указатели към функцияУказатели към функция

Примери:
1. double (*p)(double, double); е дефиниция на променлива p от тип

указател към функция от тип double с два аргумента също от тип double.
В резултат за p се отделят 4B ОП, които са с неопределена стойност.

2. int (*q)(int, int*); дефинира променлива q от тип указател към функция
от тип int, с два аргумента, единият от които цял, а другият – указател
към int. За q се отделят 4B ОП, които са с неопределена стойност.

Нека са дефинирани следните функции за сортиране на числови редици:
void bubblesort(int, int*); // метод на мехурчето
void mergesort(int, int*); // сортиране чрез сливане
void heapsort(int, int*); // пирамидално сортиране

Променливата funcptr1 може да е указател към тези функции ако е
дефинирана по следния начин: void (*funcptr1)(int, int*);
Променливата funcptr1 не може да е указател към функциите:
int f1(int, int*);
int f2(int, int*);
Указател към последните може да е променливата funcptr2, където:
int (* funcptr2)(int, int*);
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След инициализация на променлива от тип указател към
функция, чрез променливата може да се осъществи обръщение
към конкретна функция.Така се предоставя ефективен способ за
предаване на управлението към потребителски и библиотечни
функции. Обръщението към функция освен директно може да се
осъществява и индиректно – чрез указател към нея.
Пример:
void (*funcptr)(int, int*) = bubblesort;
bubblesort(n, a); // директно обръщение
(*funcptr)(n, a); // индиректно обръщение, чрез r.

Забележка: Някой компилатори, допускат извикването на функция чрез
указател да се осъществява и само чрез името на указателя.
Пример:
void (*r)(int, int*) = bubblesort;
r(n, a); // индиректно обръщение към bubblessort, чрез r.



ФУНКЦИИФУНКЦИИ

РЕКУРСИВНИ ФУНКЦИИ

Рекурсивна функцияРекурсивна функция наричаме такава функция, в 
дефиницията на която е конституирано 

използването на самата нея при определени 
условия (стойности от дефиниционната й област).

Тези определени условия (стойности от дефиниционната 
област), за които една рекурсивна функция използва самата 

себе си, за да генерира функционална стойност, ще наричаме  
“рекурсивни условия”.

Онези условия (стойности от дефиниционната област), за 
които една рекурсивна функция генерира функционална 
стойност без да използва самата себе си, ще наричаме  

“гранични условия”.



1. Ако n е произволно естествено число, следната дефиниция на
функцията факториел е рекурсивна

ПРИМЕРИ за рекурсивни функции
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2. Функцията за намиране на най-голям общ делител
(greatest common devisor) на две естествени числа a и b
може да се дефинира по следния рекурсивен начин:

<= гранично условие

<= рекурсивно условие
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<= гранично условие

<= рекурсивно условие

<= рекурсивно условие



3. Ако x е реално, а n e цяло число, функцията за степенуване
може да се дефинира рекурсивно по следния начин

ПРИМЕРИ за рекурсивни функции

4. Редицата от числата на Фибоначи 0, 1 , 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … може да
се дефинира рекурсивно по следния начин:

<= гранично условие
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<= рекурсивно условие

<= гранично условие
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<= рекурсивно условие

<= гранично условие

<= рекурсивно условие



Рекурсивната дефиниция на функция може да се използва за 
намиране стойността на функцията за даден допустим аргумент.

Като се използва рекурсивната дефиниция на функцията факториел
може да се намери 3! (факториелът на 3). Процесът за намирането
му преминава през етапи на “рекурсивно натоварване” (извикване),
при което с операцията умножение сe наслагват рекурсивно
виканите аргументи, докато се достигне граничното условие 0! = 1.
Следва “разтоварване”, при което се изпълняват отложените
действия (умноженията).

3! =
3.2! =
3.2.1! =
3.2.1.0! =
3.2.1.1 =
3.2.1 =
3.2 =
6

Рекурсивно 
натоварване 
(извикване)

Рекурсивно разтоварване 
(изпълняване отложените 

действия)

ФУНКЦИИ
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Рекурсивни функции в C++Рекурсивни функции в C++

В тялото на всяка функция може да бъде извикана друга
функция, която е дефинирана или е декларирана до
момента на извикването й.

В C++ е вграден т. нар. механизъм на рекурсия –
разрешено е функция да вика в тялото си самата себе си.

Функция, която се обръща пряко или косвено към себе си,
се нарича рекурсивна. Програма, съдържаща рекурсивна
функция се нарича рекурсивна.



#include <iostream>
using namespace std;
int factoriel(int);
int main()
{int m;
cout << "m= ";
cin >> m;
if(!cin || m < 0)
{cout <<endl<< “Error!”<<endl;
return 1;
}
cout << m << "!= " << factoriel(m) <<endl;
return 0;
}
int factoriel(int n)
{
if (n == 0) return 1;
else

return n * factoriel(n-1);
}

Пример за рекурсивна
функция factoriel, която
приложена към
естествено число,
връща факториела на
това число.

Рекурсивни функции в C++Рекурсивни функции в C++

Стойността на
функцията се
определя посредством
обръщение към
самата функция в тази
инструкция



Изпълнението започва с изпълнение на главната функция. В
самото начало имаме фрагмента
cout << "m= ";
int m;
cin >> m;
С него се въвежда стойност на променливата m. Нека за
стойност на m е въведено числото 3. В резултат в стековата
рамка на main, отделените 4B за променливата m се
инициализират с 3.

Изпълнение на рекурсивната програма

След стандартни проверки за коректен вход на данни следва
изпълнение на инструкцията

cout << m << "!= " << factoriel(m) <<endl;
Тази инструкция изисква пресмятане на стойността на
функцията factoriel(m) за m=3, след което получената
стойност трябва да се изведе. Това предизвиква каскада от
извиквания на самата функция по хода на етапите на
“рекурсивното натоварване” (извикване), които извиквания
надлежно се обслужват от съответни стекови рамки.



Изпълнение на рекурсивната програма

Отначало се генерира стекова рамка за това обръщение към функцията
factoriel(). В нея се отделят 4B ОП за фактическия параметър n, в която
памет се откопирва стойността на фактическия параметър m (т.е. n=3) и
започва изпълнението на тялото на функцията. Тъй като n е различно от 0, се
изпълнява инструкцията

return n*factoriel(n-1);
Тази инструкция от своя страна изисква намирането на factoriel(n-1), т.е.
намирането на factoriel(2). По такъв начин преди завършването на първото
обръщение към factoriel() се прави второ обръщение към тази функция, но с
друг аргумент. За целта се генерира нова стекова рамка на функцията
factoriel(), в която за формалния параметър n се откопирва стойност 2.
Тялото на функцията factoriel() започва да се изпълнява за втори път
(временно спира изпълнението на тялото на функцията, предизвикано от
първото обръщение към нея). При това отново среща инструкцията

return  n*factoriel(n-1);
което при n=2 изисква намирането на factoriel(n-1), т.е. намирането на
factoriel(1). По такъв начин преди завършването на второто обръщение към
factoriel() се прави трето обръщение към тази функция, но с друг аргумент.



Изпълнение на рекурсивната програма

По аналогичен начин възникват още обръщения към функцията
factoriel() . При последното от тях, стойността на формалния
параметър n ще стане равна на 0 и тялото на factoriel() ще се изпълни
нерекурсивно, стигайки граничното условие.

m=3

n=3

n=2

n=1

n=0

стекова рамка на функцията main()

стекова рамка на 1-во обръщение към factoriel()

стекова рамка на 2-ро обръщение към factoriel()

стекова рамка на 3-то обръщение към factoriel()

стекова рамка на 4-то обръщение към factoriel()



При последното (четвърто) обръщение към factoriel() стойността на n е
равна на 0. В резултат, изпълнението на това обръщение завършва и за
стойност на factoriel() се получава 1. След това последователно, но в
обратен ред завършват изпълненията на останалите обръщения към
тялото на функцията. При всяко изпълнение на тялото на функцията се
определя съответната стойност на функцията factoriel(). След
завършването на всяко изпълнение на функцията factoriel() , отделената за
factoriel() стекова рамка се освобождава. В крайна сметка в главната
програма се връща 6 - стойността на 3!, която се извежда върху екрана.

Изпълнение на рекурсивната програма

Забележка : При използването на рекурсия се консумира много
памет и време. Затова, ако има начин дадена задача да се реши
с итеративен алгоритъм, е по добре да се ползва той вместо
рекурсивен такъв. Например, за намирането на факториел е
много по-лесно да се ползва итеративен процес на пресмятане



Динамично заделяне на паметДинамично заделяне на памет

Операнди (променливи) могат да бъдат създавани и 
унищожавани по време на изпълнение на програмите чрез 

операторите new и delete.
Такива променливи се наричат динамични . 

Операторът new заделя динамично оперативна памет и връща
указател от съответния тип към нея. Ако по някаква причина
операторът new не бъде изпълнен успешно, той връща стойност
NULL.

int *ptr;
ptr = new int (5);
//Дефинира ptr като указател към целочислен операнд и
// веднага го инициализира , т.е. ptr = 5.
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if( !(ptr = new int (5)) )
{ cout <<"Няма достатъчно памет"; return (1); }

Операндите, създадени чрез new, могат да бъдат унищожавани
по всяко време чрез delete. Например, операндът към който сочи
указателят ptr, се унищожава чрез следната инструкция:

За да се гарантира правилната работа на програмите, се
препоръчва да се следи резултатът от изпълнението на
оператора new:

delete ptr; delete []ptrarr;// ???

ptrarr = new int [5];
//Дефинира ptrarr като указател към целочислен масив от 5
//елемента, който обаче не може да се инициализира веднага.



Класове паметКласове памет

Всяка променлива в С се характеризира с три атрибута:

1. Тип на променливата – определя стойностите, които
променливата може да приема и съответно необходимото
количество памет, което трябва да се задели.

2. Област на действие – за кои части на програмата тази
променлива е достъпна за работа( къде тя е „видима“),
например разгледаните вече глобални променливи имат по-
широка област на действие от локалните.

3. Период на активност – част от времето за изпълнение на
програмата, през което ще се съхранява последната текуща
стойност

В зависимост от областта на действие и периода на активност на 
променливите в С казваме, че има четири класа памет:

extern, auto, static и register. 



Класове паметКласове памет

Extern: Не се посочва явно при описанието на променливите. Този клас памет е
отделен за „външни“ или още „глобални“ променливи. Тези променливи се
записват в глобалната област за данни на програмата, видими са за всички
функции и техните стойности се пазят до приключване на програмата.

Auto: Не се посочва явно при дефиницията. В този клас памет попадат всички
„вътрешни“ или още „локални“ променливи. За тях се отделя памет в
стековата рамка по време на изпълнение на функцията, в която са
дефинирани. Периодът им на активност съвпада с областта на действие.

Static: Задава се явно при декларацията на променливите. Областта от данни,
в които се записват променливите е същата като при extern, тоест периода на
активност е до края на изпълнението на цялата програма .

Register: Задава се явно при декларацията на променливите. Такъв клас памет
могат да получат само локални променливи или формални параметри.
Променливите от такъв клас се записват в машините регистри, тоест
използват най-бързата памет на компютъра. Обикновено ще използваме клас
register когато променливата се използва много пъти в изчисленията
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Ако дефинираме локална променлива като тип static, то ние просто
променяме периода и на активност. Ако не е посочена изрична стойност,
променливите от клас static се нулират при компилация.
Например:
myfunction(){
static int i; // i продължава да е локална променлива,
// но вече пазим стойността й
i++;
...
}
След първото извикване на myfunction промеливата i ще бъде със
стойност 1. При повторно извикване на функцията старата стойност ще
се е запазила и промеливата i ще стане 2.
Тъй като static не променя областта на действие, то за локални
променливи е рядко приложим. Когато опишем глобална променлива от
тип static не променяме периода на активност. Областта на действие
обаче се променя, когато става дума за разделно компилиране. Static ще
направи променливата достъпна само във файла, в който е дефинирана.


