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Zagadnienia poruszone w tym rozdziale:
z

Sïowo kluczowe:

z

return
z

Operatory jednoargumentowe:
*i&

z
z

Funkcje i metody ich definiowania
Wykorzystanie argumentów
i zwracanych wartoĂci

z
z
z

Zastosowanie wskaěników
jako argumentów funkcji
Typy funkcji
Prototypy ANSI C
Rekurencja

a czym polega organizacja programu? CzÚĂciÈ filozofii jÚzyka C jest stosowanie
funkcji jako podstawowych elementów budulcowych. Do tej pory korzystaïeĂ
gïównie ze standardowych funkcji bibliotecznych, takich jak printf(),
scanf(), getchar(), putchar() czy strlen(). Teraz jesteĂ gotowy, aby wziÈÊ na
siebie bardziej twórcze zadanie — tworzenie wïasnych funkcji. Niektórym aspektom
tego procesu miaïeĂ okazjÚ przyjrzeÊ siÚ w poprzednich rozdziaïach — niniejszy
rozdziaï systematyzuje i rozszerza podane wczeĂniej informacje.

N

Przypomnienie
Czym jest funkcja? Funkcja jest wydzielonym fragmentem kodu programu, speïniajÈcym okreĂlone zadanie. StrukturÚ funkcji i sposób ich uĝywania wyznaczajÈ reguïy
skïadniowe jÚzyka C. Funkcje w jÚzyku C odgrywajÈ tÚ samÈ rolÚ co funkcje, podprogramy i procedury w innych jÚzykach programowania, choÊ szczegóïy ich stosowania mogÈ byÊ inne. Niektóre funkcje powodujÈ wykonanie jakiejĂ czynnoĂci. Na
przykïad funkcja printf() powoduje wyĂwietlenie danych na ekranie. Zadaniem
innych funkcji jest obliczenie wartoĂci potrzebnej w programie. Na przykïad funkcja
strlen() informuje program o dïugoĂci danego ïañcucha. Ogólnie rzecz biorÈc, funkcja moĝe zarówno wykonywaÊ czynnoĂci, jak i zwracaÊ wartoĂci.
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Dlaczego powinieneĂ korzystaÊ z funkcji? Po pierwsze, pozwalajÈ one uniknÈÊ powtarzania tych samych fragmentów kodu. JeĂli okreĂlone zadanie ma zostaÊ wykonane kilkakrotnie, wystarczy napisaÊ jednÈ funkcjÚ i wywoïywaÊ jÈ tam, gdzie jest to
potrzebne. JednÈ funkcjÚ moĝna ponadto wykorzystywaÊ w wielu programach tak
samo, jak robiliĂmy to z funkcjami putchar() czy printf(). Po drugie, w postaci
funkcji warto jest przedstawiÊ nawet czynnoĂÊ wykonywanÈ raz i tylko w jednym
programie, poniewaĝ zwiÚksza to modularnoĂÊ programu, a tym samym czyni go
czytelniejszym i ïatwiejszym w modyfikacji. Zaïóĝmy, ĝe chcesz napisaÊ program,
który wykonuje nastÚpujÈce czynnoĂci:
Ź Wczytaj listÚ liczb
Ź UporzÈdkuj liczby
Ź Znajdě wartoĂÊ ĂredniÈ
Ź Narysuj wykres sïupkowy
MógïbyĂ uĝyÊ poniĝszego kodu:
#include <stdio.h>
#define ROZMIAR 50
int main(void)
{
float lista[ROZMIAR];
wczytajliste(lista, ROZMIAR);
uporzadkuj(lista, ROZMIAR);
srednia(lista, ROZMIAR);
wykres(lista, ROZMIAR);
return 0;
}

OczywiĂcie musiaïbyĂ napisaÊ jeszcze — drobny szczegóï — cztery uĝyte w programie funkcje: wczytajliste(), uporzadkuj(), srednia() i wykres(). Zauwaĝ, ĝe
opisowe nazwy funkcji pokazujÈ w jasny sposób dziaïanie i organizacjÚ programu.
DziÚki podejĂciu modularnemu moĝesz pracowaÊ nad kaĝdÈ funkcjÈ z osobna, dopóki
nie bÚdzie wykonywaïa ona swojego zadania w naleĝyty sposób, a jeĂli Twoje funkcje
bÚdÈ wystarczajÈco wszechstronne, bÚdziesz mógï wykorzystaÊ je równieĝ w innych
programach.
Wielu programistów lubi wyobraĝaÊ sobie funkcje jako „czarne skrzynki”, okreĂlone przez wchodzÈce do nich dane (wejĂcie) oraz wykonywane przez nie dziaïania
lub zwracane wartoĂci (wyjĂcie). To, co dzieje siÚ wewnÈtrz funkcji „czarnej skrzynki”,
nie jest Twoim zmartwieniem, jeĂli tylko nie jesteĂ osobÈ, która musi jÈ napisaÊ.
Gdy korzystasz na przykïad z funkcji printf(), wiesz, ĝe musisz przekazaÊ jej ïañcuch sterujÈcy i argumenty. Wiesz równieĝ, jakie skutki pociÈgnie za sobÈ jej wywoïanie. Nie musisz natomiast zastanawiaÊ siÚ nad kodem, z jakiego skïada siÚ
funkcja printf(). Traktowanie funkcji w ten sposób pomaga skoncentrowaÊ siÚ na
ogólnej budowie programu, bez zagïÚbiania siÚ w szczegóïy. Zanim zaczniesz myĂleÊ o tym, jak napisaÊ funkcjÚ, zastanów siÚ dokïadnie nad tym, jakie zadania ma
ona realizowaÊ i jakie jest jej miejsce w programie jako caïoĂci.
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Co musisz wiedzieÊ o funkcjach? Musisz wiedzieÊ, jak je wïaĂciwie definiowaÊ, jak je
wywoïywaÊ oraz jak zrealizowaÊ wymianÚ informacji miÚdzy róĝnymi funkcjami.
Aby odĂwieĝyÊ TwojÈ pamiÚÊ, rozpoczniemy od bardzo prostego przykïadu, do którego dodawaÊ bÚdziemy kolejne elementy aĝ do otrzymania peïnego obrazu.

Tworzenie i wykorzystanie prostej funkcji
Naszym pierwszym skromnym celem jest utworzenie funkcji, która wyĂwietla rzÈd 40
gwiazdek (*). Aby zaopatrzyÊ jÈ w jakiĂ kontekst, umieĂcimy jÈ w programie wyĂwietlajÈcym prosty nagïówek listu. Gotowy program, skïadajÈcy siÚ z dwóch funkcji —
main() i gwiazdki() — przedstawiony jest na listingu 9.1.

LISTING 9.1. Program naglowek1.c
/* naglowek1.c */
#include <stdio.h>
#define NAZWA "MEGATHINK, INC."
#define ADRES "10 Megabuck Plaza"
#define MIEJSCOWOSC "Megapolis, CA 94904"
#define LIMIT 40
void gwiazdki(void); /* prototyp funkcji */
int main(void)
{
gwiazdki();
printf("%s\n", NAZWA);
printf("%s\n", ADRES);
printf("%s\n", MIEJSCOWOSC);
gwiazdki();
/* wywolanie funkcji */
return 0;
}
void gwiazdki(void)
/* definicja funkcji */
{
int licznik;
for (licznik = 1; licznik <= LIMIT; licznik++)
putchar('*');
putchar('\n');
}

Oto wynik dziaïania programu:
****************************************
MEGATHINK, INC.
10 Megabuck Plaza
Megapolis, CA 94904
****************************************

Analiza programu
Ź Identyfikator gwiazdki wystÚpuje w trzech róĝnych kontekstach: w prototypie
funkcji, który dostarcza kompilatorowi ogólnych informacji o funkcji gwiazdki(),
w wywoïaniu funkcji, które uruchamia funkcjÚ oraz w definicji funkcji, która zawiera
jej kod.
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Ź Podobnie jak zmienne, funkcje naleĝÈ do typów. Kaĝdy program wykorzystujÈcy
funkcjÚ powinien deklarowaÊ jej typ, zanim zostanie ona wywoïana. Dlatego przed
definicjÈ funkcji main() umieszczony zostaï nastÚpujÈcy prototyp ANSI C:
void gwiazdki(void);

Nawiasy wskazujÈ, ĝe gwiazdki jest nazwÈ funkcji. Pierwsze sïowo void okreĂla
typ funkcji — oznacza ono, ĝe funkcja nie zwraca ĝadnej wartoĂci. Drugie sïowo
void (zawarte w nawiasie) wskazuje, ĝe funkcja nie pobiera argumentów. ¥rednik
oznacza, ĝe wiersz jest deklaracjÈ funkcji, a nie jej definicjÈ. Wiersz void
gwiazdki(void); informuje zatem kompilator, ĝe program wykorzystuje funkcjÚ
o nazwie gwiazdki, która nie przyjmuje argumentów i nie zwraca wartoĂci, i ĝe definicji funkcji naleĝy szukaÊ w innym miejscu. JeĂli posiadasz kompilator, który nie
rozpoznaje prototypów ANSI C, po prostu zadeklaruj typ funkcji, tak jak poniĝej:
void gwiazdki();

Niektóre bardzo stare kompilatory nie rozpoznajÈ równieĝ typu void. W takim
przypadku skorzystaj z typu int. I koniecznie rozejrzyj siÚ za kompilatorem
z obecnego stulecia.
Ź Co do zasady, prototyp okreĂla zarówno typ wartoĂci zwracanej przez funkcjÚ, jak
i typy wszystkich argumentów oczekiwanych w wywoïaniu funkcji; ïÈcznie ta informacja to tak zwana sygnatura funkcji. W tym konkretnym przypadku sygnatura mówi, ĝe funkcja nie zwraca wartoĂci i nie przyjmuje argumentów.
Ź W naszym programie prototyp funkcji gwiazdki() znajduje siÚ przed sïowem
main(); mógïby on znajdowaÊ siÚ wewnÈtrz funkcji main(), w miejscu, gdzie
umieszcza siÚ deklaracje zmiennych.
Ź Program wywoïuje funkcjÚ gwiazdki() w funkcji main() przez podanie jej nazwy wraz z nawiasem i Ărednikiem:
gwiazdki();

Jest to jeden ze sposobów wywoïania funkcji. Zawsze, gdy komputer napotka
instrukcjÚ gwiazdki();, odszukuje funkcjÚ gwiazdki() i wykonuje zawarte w niej
instrukcje. Po zakoñczeniu wykonywania kodu wewnÈtrz funkcji gwiazdki()
komputer wraca do kolejnego wiersza funkcji wywoïujÈcej — w tym przypadku
main() (patrz rysunek 9.1). (Dokïadnie rzecz biorÈc, kompilator C tïumaczy kod
funkcji i programu na kod maszynowy, który zachowuje siÚ zgodnie z powyĝszym opisem).
Ź Definicja funkcji gwiazdki() wyglÈda tak samo, jak funkcji main(). Rozpoczyna
siÚ ona typem funkcji, jej nazwÈ i nawiasami. Dalej nastÚpuje klamra otwierajÈca,
deklaracja uĝytych zmiennych, instrukcje skïadajÈce siÚ na funkcjÚ oraz klamra zamykajÈca (patrz rysunek 9.2). Zauwaĝ, ĝe w tym wypadku po nazwie gwiazdki()
nie wystÚpuje Ărednik. Brak Ărednika informuje kompilator, ĝe funkcja jest definiowana, a nie deklarowana.
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RYSUNEK 9.1.
Przebieg programu
naglowek1.c
(patrz listing 9.1)

RYSUNEK 9.2.
Budowa prostej
funkcji
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Ź W naszym przykïadzie funkcje gwiazdki() i main() znajdujÈ siÚ w tym samym
pliku, mógïbyĂ jednak uĝyÊ dwóch oddzielnych plików. Model jednoplikowy jest
nieco ïatwiejszy w kompilacji, z kolei umieszczenie funkcji gwiazdki() w osobnym pliku uïatwia wykorzystanie jej w innych programach. JeĂli zdecydujesz siÚ
na ten drugi wariant, w pliku zawierajÈcym funkcjÚ gwiazdki() musisz równieĝ
umieĂciÊ wszystkie potrzebne dyrektywy #define i #include. Zagadnieniem
korzystania z dwóch lub wiÚcej plików kodu ěródïowego zajmiemy siÚ póěniej;
tymczasem bÚdziemy trzymaÊ siÚ opcji jednoplikowej. Klamra zamykajÈca pokazuje
kompilatorowi koniec definicji funkcji main(); nastÚpujÈcy za nim nagïówek
gwiazdki() to dla kompilatora informacja, ĝe gwiazdki() jest kolejnÈ, odrÚbnÈ
funkcjÈ.
Ź Zmienna licznik w funkcji gwiazdki() jest zmiennÈ lokalnÈ. Oznacza to, ĝe jest
ona znana tylko funkcji gwiazdki(). MógïbyĂ zadeklarowaÊ zmiennÈ o nazwie
licznik w innej funkcji, wïÈcznie z main(), bez naraĝania siÚ na konflikt. OtrzymaïbyĂ po prostu dwie niezaleĝne zmienne o tej samej nazwie.
JeĂli potraktowaÊ funkcjÚ gwiazdki() jako czarnÈ skrzynkÚ, wykonywanÈ przez niÈ
czynnoĂciÈ jest wyĂwietlenie rzÚdu gwiazdek. Funkcja nie posiada wejĂcia, poniewaĝ
nie potrzebuje ona ĝadnych informacji z funkcji wywoïujÈcej. Nie posiada równieĝ
wartoĂci zwracanej, a wiÚc nie dostarcza ĝadnych informacji do funkcji main(). Jednym
sïowem, funkcja gwiazdki() nie musi komunikowaÊ siÚ z funkcjÈ wywoïujÈcÈ.
Przyjrzyjmy siÚ teraz sytuacji, w której komunikacja jest potrzebna.

Argumenty funkcji
Pokazany wczeĂniej nagïówek listu wyglÈdaïby ïadniej, gdyby tekst byï w nim wyĂrodkowany. WyĂrodkowanie tekstu odbywa siÚ przez wyĂwietlenie przed nim odpowiedniej liczby odstÚpów. Przypomina to zadanie realizowane przez funkcjÚ gwiazdki() —
rzecz jasna z tÈ róĝnicÈ, ĝe chodzi o wyĂwietlenie odstÚpów. Zamiast pisaÊ dwie
oddzielne funkcje dla gwiazdek i dla odstÚpów, utworzymy jednÈ wszechstronnÈ
funkcjÚ, która bÚdzie w stanie wykonaÊ oba zadania. Nazwiemy jÈ n_znak() (aby
zaznaczyÊ, ĝe wyĂwietla ona znak n razy). Zamiast wbudowywaÊ wyĂwietlany
znak oraz liczbÚ powtórek w kodzie funkcji, wartoĂci te bÚdziemy przekazywaÊ jako
argumenty.
Przejděmy do konkretów. Zaïóĝmy, ĝe w terminalu mamy dokïadnie 40 kolumn znaków wyĂwietlanych, wiÚc rzÈd gwiazdek ma mieÊ szerokoĂÊ 40 znaków; stÈd do jego
wyĂwietlenia powinno posïuĝyÊ wywoïanie n_znak('*', 40);. Co z odstÚpami?
Tekst MEGATHINK, INC. ma szerokoĂÊ 15 znaków, a wiÚc w pierwszej wersji programu
nastÚpowaïo po nim 25 odstÚpów. Aby go wyĂrodkowaÊ, naleĝy go przesunÈÊ o 12
znaków w prawo, co spowoduje, ĝe po jego obu stronach znajdowaÊ siÚ bÚdzie podobna liczba (12 po jednej i 13 po drugiej) odstÚpów. Naleĝy wiÚc skorzystaÊ z wywoïania
n_znak(' ', 12);.
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Poza tym, ĝe wykorzystuje ona argumenty, funkcja n_znak() jest zupeïnie podobna
do funkcji gwiazdki(). IstotnÈ róĝnicÈ jest fakt, iĝ n_znak() nie powinna wyĂwietlaÊ
znaku nowej linii, poniewaĝ po jej wywoïaniu konieczne bÚdzie wyĂwietlenie tekstu
w tym samym wierszu. Nowa wersja programu przedstawiona jest na listingu 9.2.
Aby zilustrowaÊ, jak dziaïajÈ argumenty, program przekazuje do funkcji n_znak()
bardzo róĝnorodne wyraĝenia.

LISTING 9.2. Program naglowek2.c
/* naglowek2.c */
#include <stdio.h>
#include <string.h>
/* zawiera prototyp strlen()
#define NAZWA "MEGATHINK, INC."
#define ADRES "10 Megabuck Plaza"
#define MIEJSCOWOSC "Megapolis, CA 94904"
#define LIMIT 40
#define ODSTEP ' '
void n_znak(char ch, int num);
int main(void)
{
int odstepy;
n_znak('*', LIMIT);
/* stale jako argumenty
putchar('\n');
n_znak(ODSTEP, 12);
/* stale jako argumenty
printf("%s\n", NAZWA);
odstepy = (LIMIT - strlen(ADRES)) / 2;
/* program oblicza, ile odstepow
/* nalezy wyswietlic
n_znak(ODSTEP, odstepy);
/* zmienna jako argument
printf("%s\n", ADRES);
n_znak(ODSTEP, (LIMIT - strlen(MIEJSCOWOSC)) / 2);
/* wyrazenie jako argument
printf("%s\n", MIEJSCOWOSC);
n_znak('*', LIMIT);
putchar('\n');
return 0;
}
/* definicja funkcji n_znak() */
void n_znak(char ch, int num)
{
int licznik;
for (licznik = 1; licznik <= num; licznik++)
putchar(ch);
}

*/

*/
*/

*/
*/
*/

*/

Oto wynik uruchomienia powyĝszego programu:
****************************************
MEGATHINK, INC.
10 Megabuck Plaza
Megapolis, CA 94904
****************************************
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Przypomnijmy sobie teraz sposób tworzenia funkcji przyjmujÈcej argumenty, a nastÚpnie przyjrzyjmy siÚ, jak naleĝy z niej korzystaÊ.

Definiowanie funkcji pobierajÈcej argument — argumenty formalne
Definicja funkcji rozpoczyna siÚ poniĝszÈ deklaracjÈ:
void n_znak(char ch, int num)

Wiersz ten informuje kompilator, ĝe funkcja n_znak() pobiera dwa argumenty o nazwach ch i num, ĝe ch naleĝy do typu char oraz ĝe num naleĝy do typu int. Zmienne ch
i num nazywamy argumentami formalnymi. Podobnie jak zmienne zadeklarowane
wewnÈtrz funkcji, argumenty formalne sÈ zmiennymi lokalnymi, stanowiÈcymi prywatnÈ wïasnoĂÊ funkcji. Oznacza to, ĝe w innych funkcjach mogÈ istnieÊ niezaleĝne
zmienne o tych samych nazwach. Zmienne ch i num otrzymujÈ wartoĂci przy kaĝdym
wywoïaniu funkcji n_znak().
Zauwaĝ, ĝe skïadnia ANSI C wymaga, aby kaĝda zmienna byïa poprzedzona nazwÈ
swojego typu. W odróĝnieniu od zwykïej deklaracji nie wolno stosowaÊ list zmiennych naleĝÈcych do tego samego typu:
void ping(int x, y, z)
void pong(int x, int y, int z)

/* nieprawidlowy naglowek funkcji */
/* prawidlowy naglowek funkcji
*/

Standard ANSI C dopuszcza równieĝ starszÈ formÚ, ale uznaje jÈ za przestarzaïÈ:
void n_znak(ch, num)
char ch;
int num;

Nawiasy zawierajÈ tu jedynie listÚ nazw argumentów — ich typy deklarowane sÈ
poniĝej. ZwróÊ uwagÚ, ĝe deklaracja argumentów znajduje siÚ przed klamrÈ otwierajÈcÈ, a deklaracja zwykïych zmiennych lokalnych — po niej. Ta odmiana definicji
funkcji, w przeciwieñstwie do odmiany ANSI C, pozwala korzystaÊ z list zmiennych
naleĝÈcych do tego samego typu (nazwy zmiennych rozdzielone sÈ przecinkami):
void ping(x, y, z)
int x, y, z;

/* prawidlowe */

Powyĝsza postaÊ definicji funkcji wychodzi z uĝycia. PowinieneĂ o niej wiedzieÊ, abyĂ
byï w stanie zrozumieÊ starszy kod, ale piszÈc nowe programy, powinieneĂ trzymaÊ
siÚ skïadni zgodnej z ANSI C (w C99 i C11 równieĝ pojawiÈ siÚ ostrzeĝenia o skïadni
przeznaczonej do wycofania).
Funkcja n_znak() przyjmuje dane z funkcji main(), ale nie zwraca ĝadnej wartoĂci.
Dlatego teĝ naleĝy ona do typu void.
Zobaczmy teraz, jak z niej korzystaÊ.
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Prototyp funkcji pobierajÈcej argumenty
FunkcjÚ n_znak() zadeklarowaliĂmy z wykorzystaniem nastÚpujÈcego prototypu
ANSI C:
void n_znak(char ch, int num);

Prototyp okreĂla liczbÚ i typy argumentów przyjmowanych przez funkcjÚ. Argumenty
rozdzielone sÈ przecinkami. Nazwy zmiennych w prototypie mogÈ zostaÊ pominiÚte:
void n_znak(char, int);

Uĝycie konstrukcji char ch i int num w prototypie nie powoduje bowiem utworzenia
ĝadnych zmiennych.
Tak jak poprzednio, standard ANSI C zezwala na korzystanie ze starszej formy deklaracji niezawierajÈcej listy argumentów:
void n_znak();

PostaÊ bez listy argumentów w przyszïoĂci zostanie wycofana ze standardu C; ale
nawet gdyby siÚ tak nie staïo, stosowanie peïnego prototypu jest o wiele lepszym
rozwiÈzaniem, o czym wkrótce siÚ przekonasz. WersjÚ bez listy argumentów warto
znaÊ gïównie na ewentualnoĂÊ pracy z jakimĂ mocno leciwym kodem.

Wywoïywanie funkcji pobierajÈcej argumenty — argumenty faktyczne
Zmienne ch i num otrzymujÈ swoje wartoĂci dziÚki uĝyciu w wywoïaniu funkcji
argumentów faktycznych. Przyjrzyj siÚ pierwszemu wywoïaniu funkcji n_znak()
w naszym programie:
n_znak(ODSTEP, 12);

Argumentami faktycznymi sÈ tu znak odstÚpu oraz liczba 12. WartoĂci te zostajÈ
przypisane odpowiadajÈcym im argumentom formalnym funkcji n_znak(), czyli
zmiennym ch i num. MówiÈc w skrócie, argument formalny jest zmiennÈ w wywoïywanej funkcji, a argument faktyczny — konkretnÈ wartoĂciÈ przypisanÈ tej zmiennej
przez funkcjÚ wywoïujÈcÈ. Jak pokazaliĂmy w naszym przykïadzie, argument faktyczny moĝe byÊ staïÈ, zmiennÈ lub wyraĝeniem. W kaĝdym przypadku jest on obliczany,
a jego wartoĂÊ zostaje skopiowana do argumentu formalnego funkcji. Zastanów siÚ na
przykïad nad nastÚpujÈcym wywoïaniem funkcji n_znak() w programie naglowek2.c:
n_znak(ODSTEP, (LIMIT — strlen(MIEJSCOWOSC)) / 2);

Dïugie wyraĝenie stanowiÈce drugi argument faktyczny zostaje obliczone, a jego
wartoĂÊ (10) zostaje przypisana zmiennej num. Wywoïywanej funkcji nie interesuje,
czy liczba 10 pochodzi ze staïej, zmiennej czy teĝ ze skomplikowanego wyraĝenia. Powtórzmy: argument faktyczny jest konkretnÈ wartoĂciÈ przypisywanÈ zmiennej — argumentowi formalnemu (patrz rysunek 9.3). Argumenty formalne sÈ kopiami
danych z funkcji wywoïujÈcej, a wiÚc wszelkie modyfikacje, jakich dokonuje na nich
funkcja wywoïywana, nie pociÈgajÈ za sobÈ zmiany danych wyjĂciowych.
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RYSUNEK 9.3.
Argumenty formalne
i faktyczne

Argumenty faktyczne a argumenty formalne
Argument faktyczny to wyraĝenie podane w nawiasach wywoïywanej funkcji. Argument formalny to zmienna zadeklarowana w nagïówku definicji funkcji. W chwili
wywoïywania funkcji zmienne zadeklarowane jako argumenty formalne sÈ tworzone, a nastÚpnie inicjowane wartoĂciami wynikajÈcymi z przetworzenia argumentów faktycznych. Na listingu 9.2 '*' i LIMIT sÈ argumentami faktycznymi
podczas pierwszego wywoïania funkcji n_znak(), natomiast staïe ODSTEP i 12
w czasie drugiego wywoïania. Zmienne ch i num sÈ argumentami formalnymi
w definicji funkcji.

Punkt widzenia czarnej skrzynki
PrzyjmujÈc perspektywÚ czarnej skrzynki, na wejĂciu funkcji n_znak() mamy znak
oraz liczbÚ razy, jakÈ naleĝy go wyĂwietliÊ. Dane wejĂciowe sÈ przekazywane do funkcji w postaci argumentów. Te informacje w peïni wystarczajÈ do korzystania z funkcji
n_znak(), mogÈ teĝ stanowiÊ podstawÚ do jej implementacji.
Tym, co umoĝliwia przyjÚcie punktu widzenia czarnej skrzynki, jest fakt, iĝ ch, num
i licznik sÈ zmiennymi lokalnymi, prywatnymi dla funkcji n_znak(). GdybyĂ miaï
uĝyÊ zmiennych o tej samej nazwie w funkcji main(), byïyby one oddzielnymi, niezaleĝnymi obiektami. Gdyby wiÚc funkcja main() zawieraïa zmiennÈ licznik, zmiana
jej wartoĂci nie powodowaïaby modyfikacji zmiennej licznik w funkcji n_znak(),
i odwrotnie. To, co dzieje siÚ w Ărodku czarnej skrzynki, jest niewidoczne dla funkcji
wywoïujÈcej.
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Zwracanie wartoĂci z wykorzystaniem instrukcji return
Wiesz juĝ, w jaki sposób przekazywaÊ dane z funkcji wywoïujÈcej do wywoïywanej.
Do przesyïania informacji w przeciwnym kierunku sïuĝy wartoĂci zwracana funkcji.
Aby odĂwieĝyÊ TwojÈ pamiÚÊ, skonstruujemy funkcjÚ, która zwraca mniejszy z dwóch
argumentów. Nazwiemy jÈ imin(), poniewaĝ obsïuguje ona wartoĂci typu int. Utworzymy równieĝ prostÈ funkcjÚ main(), której jedynym zadaniem bÚdzie sprawdzenie, czy funkcja imin() dziaïa prawidïowo. CzÚstÈ praktykÈ poprzedzajÈcÈ wykorzystanie funkcji w „prawdziwym” programie, na potrzeby którego zostaïa ona napisana,
jest napisanie prostego programu testujÈcego. Przykïad takiego podejĂcia ilustruje
listing 9.2 z funkcjÈ imin() i moĝliwie prostym programem wywoïujÈcym funkcjÚ.

LISTING 9.3. Program mniejsze.c
/* mniejsze.c -- znajduje mniejsze zlo */
#include <stdio.h>
int imin(int, int);
int main(void)
{
int zlo1, zlo2;
printf("Podaj dwie liczby calkowite (q konczy program):\n");
while (scanf("%d %d", &zlo1, &zlo2) == 2)
{
printf("Mniejsza liczba sposrod %d i %d jest %d.\n",
zlo1, zlo2, imin(zlo1,zlo2));
printf("Podaj dwie liczby calkowite (q konczy program):\n");
}
printf("Gotowe.\n");
return 0;
}
int imin(int n,int m)
{
int min;
if (n < m)
min = n;
else
min = m;
return min;
}

Jak pamiÚtamy, funkcja scanf() zwraca liczbÚ skutecznie odczytanych elementów,
wiÚc kaĝde wejĂcie inne niĝ para liczb caïkowitych spowoduje przerwanie wykonywania pÚtli. Oto wynik dziaïania programu:
Podaj dwie liczby calkowite (q konczy program):
509 333
Mniejsza liczba sposrod 509 i 333 jest 333.
Podaj dwie liczby calkowite (q konczy program):
-9393 6
Mniejsza liczba sposrod -9393 i 6 jest -9393.
Podaj dwie liczby calkowite (q konczy program):
q
Gotowe
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Sïowo kluczowe return sprawia, ĝe wartoĂÊ nastÚpujÈcego po nim wyraĝenia staje
siÚ wartoĂciÈ zwracanÈ funkcji. W tym przypadku funkcja zwraca wartoĂÊ zmiennej
min. Poniewaĝ zmienna min naleĝy do typu int, do tego typu naleĝy równieĝ funkcja
imin().
Zmienna min jest wprawdzie prywatna dla funkcji imin(), ale jej wartoĂÊ jest przekazywana do funkcji wywoïujÈcej za poĂrednictwem sïowa return. Efektem poniĝszej
instrukcji jest wiÚc nadanie zmiennej mniejszej wartoĂci zmiennej min:
mniejsze = imin(n,m);

Czy moglibyĂmy uĝyÊ zamiast tego nastÚpujÈcego kodu?
imin(n,m);
mniejsze = min;

Nie, poniewaĝ funkcja main() nie ma pojÚcia o istnieniu czegoĂ takiego jak zmienna
min. PamiÚtaj, ĝe zmienne lokalne funkcji imin() sÈ znane tylko funkcji imin().
Wywoïanie imin(zlo1,zlo2) kopiuje wartoĂci zestawu zmiennych funkcji main()
(czyli zlo1 i zlo2) do zestawu zmiennych funkcji imin() (czyli n i m).
Zwrócona wartoĂÊ moĝe zostaÊ nie tylko przypisana zmiennej, ale takĝe uĝyta w wyraĝeniu. Prawidïowe sÈ na przykïad poniĝsze instrukcje:
odpowiedz = 2 * imin(z, zstar) + 25;
printf("%d\n", imin(-32 + odpowiedz, LIMIT));

WartoĂÊ zwracana funkcji moĝe byÊ dostarczona przez dowolne wyraĝenie, nie tylko
zwykïÈ zmiennÈ. FunkcjÚ imin() moĝna na przykïad skróciÊ w nastÚpujÈcy sposób:
/* funkcja wartosci minimalnej, druga wersja */
imin(int n,int m)
{
return (n < m) ? n : m;
}

Wyraĝenie warunkowe otrzymuje wartoĂÊ n lub m (w zaleĝnoĂci od tego, który z dwóch
argumentów jest mniejszy) i wartoĂÊ ta zostaje zwrócona do funkcji wywoïujÈcej. JeĂli
chcesz, dla zwiÚkszenia czytelnoĂci wartoĂÊ zwracanÈ moĝesz ujÈÊ w nawias — nie jest
to jednak wymagane.
Co siÚ dzieje, gdy funkcja zwraca typ inny niĝ zadeklarowano?
int co_gdy(int n)
{
double z = 100.0 / (double) n;
return z; // co sie stanie?
}

Wówczas zwracana liczba jest wartoĂciÈ, jakÈ otrzymasz, gdy przypiszesz otrzymanÈ
wartoĂÊ do zmiennej typu, który ma byÊ zwracany. Tak wiÚc w powyĝszym przykïadzie koñcowy skutek bÚdzie taki sam, jakbyĂ przypisaï zmiennÈ z do zmiennej typu
int i takÈ wartoĂÊ zwróciï. PrzypuĂÊmy, ĝe mamy nastÚpujÈce wywoïanie funkcji:
wynik = co_gdy(64);
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Zmiennej z przypisana zostanie wartoĂÊ 1.5625. Instrukcja return zwróci jednak wynik
w postaci liczby 1 typu int.
Uĝycie instrukcji return ma jeszcze jeden skutek. Powoduje ono zakoñczenie funkcji
i przejĂcie do kolejnej instrukcji w funkcji wywoïujÈcej. Ma to miejsce, nawet jeĂli
return nie jest ostatniÈ instrukcjÈ w funkcji. FunkcjÚ imin() moĝna wiÚc zapisaÊ
nastÚpujÈco:
/* funkcja wartosci minimalnej, trzecia wersja */
imin(int n,int m)
{
if (n < m)
return n;
else
return m;
}

Wielu programistów w C uwaĝa, ĝe lepiej jest uĝyÊ instrukcji return tylko raz na
koñcu funkcji, gdyĝ uïatwia to Ăledzenie przebiegu programu. Nie jest jednak wielkim
grzechem uĝycie kilku instrukcji return w funkcji tak krótkiej, jak powyĝsza. Tak czy
owak, z punktu widzenia uĝytkownika wszystkie trzy wersje funkcji imin() sÈ identyczne, poniewaĝ wszystkie przyjmujÈ te same dane wyjĂciowe i dajÈ taki sam wynik.
RóĝniÈ siÚ tylko wewnÚtrznÈ budowÈ. Nawet poniĝsza wersja dziaïa tak samo:
/* funkcja wartosci minimalnej, czwarta wersja */
imin(int n,int m)
{
if (n < m)
return n;
else
return m;
printf("Profesor Fleppard to kretyn.\n");
}

Instrukcje return sprawiajÈ, ĝe instrukcja printf() nie zostanie nigdy wykonana.
Profesor Fleppard moĝe przez caïe ĝycie wykorzystywaÊ skompilowanÈ wersjÚ funkcji
imin() w swoich programach i nigdy nie dowiedzieÊ siÚ, co o nim sÈdzi jego uczeñ.
Moĝesz równieĝ uĝyÊ nastÚpujÈcej instrukcji:
return;

Powoduje ona zakoñczenie funkcji i powrót do funkcji wywoïujÈcej. Poniewaĝ po
sïowie return nie znajduje siÚ ĝadne wyraĝenie, nie ma równieĝ wartoĂci zwracanej — forma ta powinna byÊ wiÚc stosowana tylko w funkcji typu void.

Typy funkcji
Deklaracja funkcji musi zawieraÊ jej typ. Funkcja powinna naleĝeÊ do tego samego
typu co zwracana przez niÈ wartoĂÊ. Funkcja, która nie zwraca wartoĂci, powinna
naleĝeÊ do typu void. JeĂli w deklaracji funkcji nie podano typu, jÚzyk C zakïada, ĝe
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funkcja naleĝy do typu int (to konwencja z wczesnego C, kiedy wiÚkszoĂÊ funkcji i tak
zwracaïa int). Standard C99 porzuciï jednak domniemanie niejawnego typu int dla
funkcji.
Deklaracja typu jest czÚĂciÈ definicji funkcji. PamiÚtaj, ĝe odnosi siÚ ona do wartoĂci
zwracanej, a nie do argumentów. Na przykïad poniĝszy nagïówek definiuje funkcjÚ,
która przyjmuje dwa argumenty typu int, ale zwraca wartoĂÊ typu double:
double klink(int a, int b)

Aby móc poprawnie korzystaÊ z funkcji, program musi znaÊ jej typ, zanim zostanie
ona uĝyta po raz pierwszy. Moĝna to osiÈgnÈÊ przez umieszczenie peïnej definicji
funkcji przed miejscem jej pierwszego wywoïania. Takie rozwiÈzanie moĝe jednak
zmniejszyÊ czytelnoĂÊ programu, a ponadto nie moĝna go zastosowaÊ w przypadku,
gdy funkcja jest czÚĂciÈ biblioteki lub znajduje siÚ w osobnym pliku. StÈd ogólnie
przyjÚtÈ metodÈ informowania kompilatora o funkcjach jest ich deklarowanie. Na
przykïad funkcja main() w listingu 9.3 zawiera nastÚpujÈce wiersze:
#include <stdio.h>
int imin(int, int);
int main(void)
{
int zlo1, zlo2;

Drugi wiersz ustala, ĝe imin jest nazwÈ funkcji, która przyjmuje dwa argumenty typu
int i zwraca wartoĂÊ typu int. DziÚki tej informacji kompilator bÚdzie wiedziaï, jak
traktowaÊ funkcjÚ imin(), gdy pojawi siÚ ona w programie.
Do tej pory wszystkie deklaracje funkcji umieszczaliĂmy poza funkcjÈ, która z nich
korzystaïa. Dozwolone jest jednak umieszczenie ich wewnÈtrz funkcji. Na przykïad
poczÈtek programu mniejsze.c moĝna by zmieniÊ w nastÚpujÈcy sposób:
#include <stdio.h>
int main(void)
{
int imin(int, int);
int zlo1, zlo2;

/* deklaracja funkcji imin() */

Niezaleĝnie od wybranego zapisu istotne jest to, aby deklaracja znajdowaïa siÚ przed
pierwszym wywoïaniem funkcji.
W standardowej bibliotece ANSI C funkcje pogrupowane sÈ w rodziny, z których
kaĝda posiada swój plik nagïówkowy. Plik nagïówkowy zawiera miÚdzy innymi deklaracje funkcji. Na przykïad plik stdio.h zawiera deklaracje standardowych funkcji
wejĂcia-wyjĂcia, takich jak printf() i scanf(), a math.h — deklaracje funkcji matematycznych. Plik math.h zawiera na przykïad nastÚpujÈcy wiersz:
double sqrt(double);

Informuje on kompilator, ĝe funkcja sqrt() posiada parametr typu double i zwraca
wartoĂÊ typu double. Deklaracji funkcji nie naleĝy myliÊ z definicjÈ. Deklaracja okreĂla,
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do jakiego typu naleĝy funkcja, ale kod funkcji znajduje siÚ w definicji. DoïÈczenie
pliku math.h informuje jedynie kompilator, ĝe funkcja sqrt() zwraca typ double; kod
funkcji sqrt() znajduje siÚ w oddzielnym pliku bibliotecznym.

Prototypy ANSI C
Tradycyjna forma deklaracji funkcji sprzed czasów ANSI C byïa niekompletna, poniewaĝ okreĂlaïa jedynie typ wartoĂci zwracanej, milczÈc na temat argumentów.
Zobaczmy, jakie problemy mogÈ wyniknÈÊ z korzystania z tej postaci deklaracji.
Poniĝsza deklaracja stwierdza, ĝe funkcja imin() zwraca wartoĂÊ typu int:
int imin();

Nie mówi ona jednak nic o liczbie i typach przyjmowanych przez niÈ argumentów.
StÈd jeĂli wywoïasz funkcjÚ imin(), przekazujÈc jej niewïaĂciwe argumenty, kompilator nie zorientuje siÚ, ĝe popeïniasz bïÈd.

Problem
Przyjrzyjmy siÚ kilku przykïadom uĝycia funkcji imax(), bliskiej krewnej imin().
Listing 9.4 przedstawia program, który deklaruje funkcjÚ imax(), a nastÚpnie uĝywa
jej w nieprawidïowy sposób.

LISTING 9.4. Program blad.c
/* blad.c -- korzysta z funkcji w niewlasciwy sposob */
#include <stdio.h>
int imax();
/* deklaracja w starym stylu */
int main(void)
{
printf("Wieksza liczba z %d i %d jest %d.\n",
3, 5, imax(3));
printf("Wieksza liczba z %d i %d jest %d.\n",
3, 5, imax(3.0, 5.0));
return 0;
}
int imax(n, m)
int n, m;
{
return (n > m ? n : m);
}

Pierwsze wywoïanie funkcji imax() pomija jeden z argumentów, a drugie przekazuje
wartoĂci zmiennoprzecinkowe zamiast caïkowitych. Pomimo tych bïÚdów program
kompiluje siÚ i uruchamia. Oto przykïadowe uruchomienie po uĝyciu kompilatora
Xcode 4.6:
Wieksza liczba z 3 i 5 jest 1606416656.
Wieksza liczba z 3 i 5 jest 3886.
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Uruchomienie po skompilowaniu przez GCC daïo wartoĂci 1359379472 oraz 1359377160.
Kompilatory zadziaïaïy prawidïowo; padïy jedynie ofiarÈ braku prototypów funkcji.
O co chodzi? Szczegóïy zaleĝÈ od systemu, ale oto co dzieje siÚ na komputerach PC
i VAX: funkcja wywoïujÈca umieszcza argumenty w tymczasowym obszarze pamiÚci
zwanym stosem (ang. stack), skÈd pobiera je funkcja wywoïywana. Oba procesy nie sÈ
ze sobÈ skoordynowane. Funkcja wywoïujÈca okreĂla typ przekazywanej wartoĂci
w oparciu o typy argumentów faktycznych, natomiast funkcja wywoïywana odczytuje
wartoĂci, kierujÈc siÚ typami argumentów formalnych. Tym samym, choÊ wywoïanie
imax(3) umieszcza na stosie tylko jednÈ liczbÚ caïkowitÈ, to funkcja imax() pobiera
ze stosu dwie takie liczby. Pierwsza odczytana wartoĂÊ jest przekazanym argumentem,
a druga — czymkolwiek, co znajdowaïo siÚ na stosie.
W drugim wywoïaniu funkcja imax() otrzymuje dwa argumenty typu float. Jest to
równoznaczne z umieszczeniem na stosie dwóch wartoĂci typu double. (Jak pamiÚtasz,
wartoĂci typu float sÈ awansowane do double, gdy sÈ przekazywane jako argumenty). W naszym systemie typ double ma 64 bity, a wiÚc na stosie znalazïo siÚ 128 bitów
danych. OdczytujÈc ze stosu dwie wartoĂci typu int, funkcja imax() pobraïa 64 bity,
poniewaĝ na naszym komputerze typ int mieĂci 32 bity. Bity te zupeïnie przypadkiem odpowiadaïy dwóm liczbom caïkowitym, z których wiÚksza wynosiïa 3886.

ANSI C na ratunek!
Proponowanym przez standard ANSI C rozwiÈzaniem problemu niedopasowanych
argumentów jest uzupeïnienie deklaracji funkcji o typy zmiennych. Rezultatem jest
prototyp funkcji — deklaracja, która okreĂla typ wartoĂci zwracanej oraz liczbÚ i typy
argumentów. Aby zasygnalizowaÊ, ĝe funkcja imax() wymaga dwóch argumentów
typu int, moĝna skorzystaÊ z kaĝdego z poniĝszych prototypów:
int imax(int, int);
int imax(int a, int b);

Pierwsza postaÊ zawiera listÚ typów; druga wzbogaca jÈ o nazwy zmiennych. PamiÚtaj,
ĝe nazwy te sÈ w zasadzie atrapami i nie muszÈ odpowiadaÊ nazwom uĝytym
w definicji funkcji.
MajÈc te informacje, kompilator moĝe sprawdziÊ, czy wywoïanie funkcji pasuje do jej
prototypu. Czy przekazywana jest wïaĂciwa liczba argumentów? Czy naleĝÈ one do
wïaĂciwych typów? Gdy typy w wywoïaniu i w prototypie nie zgadzajÈ siÚ i obydwa
sÈ liczbami lub wskaěnikami, kompilator dokonuje rzutowania, które dostosowuje
argumenty faktyczne do typu argumentów formalnych. Na przykïad imax(3.0, 5.0)
zostaje zamienione na imax(3, 5). Listing 9.5 jest wynikiem rozszerzenia listingu 9.4
o prototypy funkcji.

LISTING 9.5. Program proto1.c
/* proto1.c -- wykorzystuje prototyp funkcji */
#include <stdio.h>
int imax(int, int);
/* prototyp */
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int main(void)
{
printf("Wieksza liczba z %d i %d jest %d.\n",
3, 5, imax(3));
printf("Wieksza liczba z %d i %d jest %d.\n",
3, 5, imax(3.0, 5.0));
return 0;
}
int imax(n, m)
{
return (n > m ? n : m);
}

Gdy spróbowaliĂmy skompilowaÊ listing 9.5, nasz kompilator wyĂwietliï komunikat
o tym, ĝe wywoïanie funkcji imax() zawiera za maïo parametrów.
Co z bïÚdami typów? Aby to sprawdziÊ, wywoïanie imax(3) zamieniliĂmy na imax(3, 5)
i ponownie dokonaliĂmy próby kompilacji. Tym razem nie byïo komunikatów o bïÚdach,
a po uruchomieniu programu uzyskaliĂmy nastÚpujÈcy wynik:
Wieksza liczba z 3 i 5 jest 5.
Wieksza liczba z 3 i 5 jest 5.

WartoĂci 3.0 i 5.0 w drugim wywoïaniu zostaïy zgodnie z obietnicÈ przetworzone na
3 i 5, aby funkcja mogïa je prawidïowo obsïuĝyÊ.
ChoÊ nie wyĂwietliï siÚ komunikat o bïÚdzie, kompilator zgïosiï jednak ostrzeĝenie o konwersji wartoĂci typu double na int i moĝliwej utracie danych. Na przykïad
wywoïanie funkcji:
imax(3.9, 5.4);

staje siÚ równowaĝne wywoïaniu:
imax(3, 5);

Róĝnica pomiÚdzy bïÚdem a ostrzeĝeniem polega na tym, ĝe bïÈd przerywa kompilacjÚ, a ostrzeĝenie nie. Niektóre kompilatory przeprowadzajÈ rzutowanie typów, nie
informujÈc CiÚ nawet o tym. Dzieje siÚ tak, poniewaĝ standard nie wymaga stosowania ostrzeĝeñ. Jednak wiele kompilatorów pozwala na ustawienie poziomu ostrzegania,
co umoĝliwia dostosowanie szczegóïowoĂci wydawanych przez kompilator informacji.

Brak argumentów a argumenty nieokreĂlone
Zaïóĝmy, ĝe uĝyjesz nastÚpujÈcego prototypu:
void wyswietl_imie();

Kompilator zgodny z ANSI C przyjmie, ĝe po prostu zdecydowaïeĂ siÚ nie korzystaÊ
z prototypu, i nie bÚdzie sprawdzaï poprawnoĂci argumentów w wywoïaniach funkcji.
Aby zasygnalizowaÊ, ĝe funkcja nie pobiera ĝadnych argumentów, w nawiasie naleĝy
umieĂciÊ sïowo kluczowe void:
void wyswietl_imie(void);
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ANSI C zinterpretuje powyĝsze wyraĝenie jako informacjÚ, ĝe funkcja wyswietl_imie()
nie przyjmuje argumentów, i dopilnuje, aby wywoïania funkcji rzeczywiĂcie nie zawieraïy ĝadnych parametrów.
Kilka funkcji, takich jak printf() i scanf(), przyjmuje zmiennÈ liczbÚ argumentów. Na przykïad w funkcji printf() pierwszy argument jest ïañcuchem, ale liczba
i typy pozostaïych argumentów sÈ nieznane. W takich przypadkach ANSI C dopuszcza
stosowanie prototypów czÚĂciowych. Funkcja printf() mogïaby mieÊ na przykïad
nastÚpujÈcy prototyp:
int printf(const char *, ...);

Prototyp ten ustala, ĝe pierwszy argument jest ïañcuchem (wyjaĂnia to rozdziaï 11.,
„añcuchy znakowe i funkcje ïañcuchowe”) oraz ĝe funkcja moĝe przyjmowaÊ dalsze
argumenty o dowolnych typach.
Biblioteka C w pliku nagïówkowym stdarg.h udostÚpnia standardowy sposób definiowania funkcji o zmiennej liczbie argumentów. Rozdziaï 16. zawiera wiÚcej informacji na ten temat.

PotÚga prototypów
Prototypy stanowiÈ mocnÈ stronÚ jÚzyka. PozwalajÈ kompilatorowi wyïapywaÊ bïÚdy
lub przeoczenia, jakich moĝesz siÚ dopuĂciÊ podczas uĝywania funkcji. Tego rodzaju
problemy, jeĂli zostanÈ przeoczone, mogÈ byÊ trudne do wykrycia. Czy musisz uĝywaÊ prototypów? Nie, moĝesz zamiast nich stosowaÊ stary sposób deklarowania
funkcji (bez podawania argumentów), ale nie wiÈĝÈ siÚ z tym ĝadne korzyĂci, natomiast
moĝe wyniknÈÊ wiele kïopotów.
Istnieje sposób, aby nie uĝywajÈc prototypu, zachowaÊ jego zalety. Celem stosowania prototypów jest poinformowanie kompilatora, w jaki sposób powinno siÚ uĝywaÊ
funkcji, zanim natrafi on na jej pierwsze zastosowanie. Ten sam efekt moĝesz uzyskaÊ, umieszczajÈc definicjÚ funkcji przed jej pierwszym uĝyciem. W ten sposób definicja dziaïa jak swój wïasny prototyp. PostÚpowanie takie stosuje siÚ zwykle w przypadku krótkich funkcji:
// mamy tu i definicje, i prototyp
int imax(int a, int b) { return a >b ? a : b;}
int main()
{
int x,z;
…
z = imax(x, 50);
…
}
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Rekurencja
JÚzyk C pozwala, aby funkcja wywoïywaïa samÈ siebie. Proces ten nosi nazwÚ
rekurencji (ang. recursion). Rekurencja jest narzÚdziem przydatnym, ale niekiedy trudnym w uĝyciu. NajwiÚcej problemów sprawia zakoñczenie rekurencji z uwagi na
to, ĝe funkcja, która wywoïuje samÈ siebie, robi to bez koñca, jeĂli nie zawiera odpowiednio sformuïowanej instrukcji warunkowej.
Rekurencja moĝe byÊ stosowana zamiast pÚtli. Czasami pÚtla stanowi rozwiÈzanie
czytelniejsze, a czasami jednak przejrzystsza jest rekurencja. Implementacje rekurencyjne sÈ bardzo czÚsto implementacjami eleganckimi, ale niekoniecznie bardziej
wydajnymi niĝ pÚtle.

Rekurencja bez tajemnic
Aby zobaczyÊ, o co chodzi, przyjrzyjmy siÚ przykïadowi. Funkcja main() w listingu
9.6 wywoïuje funkcjÚ gora_i_dol(). BÚdziemy to nazywaÊ „pierwszym poziomem
rekurencji”. NastÚpnie funkcja gora_i_dol() wywoïuje sama siebie, co bÚdziemy
okreĂlaÊ „drugim poziomem rekurencji”. Drugi poziom rekurencji wywoïuje trzeci
poziom itd. Poniĝszy przykïad dochodzi do czwartego poziomu. Aby umoĝliwiÊ lepszy
wglÈd w swoje dziaïanie, oprócz wyĂwietlenia wartoĂci n program podaje równieĝ
adres &n, pod którym przechowywana jest zmienna n. (W dalszej czÚĂci rozdziaïu
omówiono dokïadniej zagadnienie wskaěników. Funkcja printf() do wyĂwietlania
wskaěników uĝywa specyfikatora %p; jeĂli dany system nie obsïuguje tego specyfikatora,
moĝna uĝyÊ %u lub %lu).

LISTING 9.6. Program rekur.c
/* rekur.c -- ilustracja rekurencji */
#include <stdio.h>
void gora_i_dol(int);
int main(void)
{
gora_i_dol(1);
return 0;
}
void gora_i_dol(int n)
{
printf("Poziom: %d: adres zmiennej n: %p\n", n, &n);
if (n < 4)
gora_i_dol(n+1);
printf("POZIOM %d: adres zmiennej n: %p\n", n, &n);
}

Dane wyjĂciowe wyglÈdajÈ tak:
Poziom
Poziom
Poziom
Poziom
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2:
3:
4:

adres
adres
adres
adres

zmiennej
zmiennej
zmiennej
zmiennej

n:
n:
n:
n:

0x0012ff48
0x0012ff3c
0x0012ff30
0x0012ff24
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POZIOM
POZIOM
POZIOM
POZIOM

4:
3:
2:
1:

adres
adres
adres
adres

zmiennej
zmiennej
zmiennej
zmiennej

n:
n:
n:
n:

0x0012ff24
0x0012ff30
0x0012ff3c
0x0012ff48

PrzeĂleděmy program, aby zobaczyÊ, jak dziaïa rekurencja. Na poczÈtku funkcja main()
wywoïuje funkcjÚ gora_i_dol(), przekazujÈc jej argument 1. W wyniku tego argument formalny n otrzymuje wartoĂÊ 1, co powoduje wyĂwietlenie tekstu Poziom 1
przez pierwszÈ instrukcjÚ printf(). NastÚpnie, poniewaĝ n jest mniejsze od 4, funkcja gora_i_dol (poziom 1) wywoïuje funkcjÚ gora_i_dol (poziom 2) z argumentem
n + 1, czyli 2. Powoduje to przypisanie zmiennej n na drugim poziomie wartoĂci 2
oraz wyĂwietlenie przez pierwszÈ instrukcjÚ printf() ïañcucha Poziom 2. W podobny
sposób kolejne dwa wywoïania prowadzÈ do wyĂwietlenia tekstów Poziom 3 i Poziom 4.
Gdy osiÈgniÚty zostaje poziom 4, zmienna n jest równa 4 i warunek instrukcji if nie
jest speïniony. Funkcja gora_i_dol() nie zostaje ponownie wywoïana. Zamiast tego
funkcja poziomu 4 przechodzi do drugiej instrukcji pisania, która wyĂwietla tekst
POZIOM 4 (poniewaĝ n wynosi 4). NastÚpnie program wykonuje instrukcjÚ return.
W tym momencie funkcja na poziomie 4 siÚ koñczy, a program wraca do funkcji,
która jÈ wywoïaïa, czyli funkcji gora_i_dol() poziomu 3. OstatniÈ instrukcjÈ wykonanÈ na poziomie 3 byïo wywoïanie poziomu 4 w ramach instrukcji if. Poziom 3
wznawia wiÚc dziaïanie od kolejnej instrukcji, którÈ jest druga instrukcja printf().
Powoduje to wyĂwietlenie tekstu POZIOM 3. NastÚpnie koñczy siÚ poziom 3, program
wraca do poziomu 2, który wyĂwietla tekst POZIOM 2 itd.
Zauwaĝ, ĝe kaĝdy poziom rekurencji operuje na swojej prywatnej zmiennej n. Moĝna
to rozpoznaÊ po róĝnicy w adresach kolejnych zmiennych (w róĝnych systemach
bÚdÈ miaïy one róĝne wartoĂci albo nawet bÚdÈ inaczej sformatowane; waĝne, ĝe adres na poziomie Poziom 1 jest taki sam jak na poziomie POZIOM 1 itd.).
JeĂli wydaje Ci siÚ to trochÚ niejasne, wyobraě sobie sytuacjÚ, w której mamy ciÈg
wywoïañ funkcji — funkcja fun1() wywoïuje fun2(), fun2() wywoïuje fun3()
i fun3() wywoïuje fun4(). Gdy fun4() koñczy dziaïanie, program wraca do funkcji
fun3(). Gdy fun3() koñczy dziaïanie, program wraca do fun2(). A gdy dziaïanie
koñczy fun2(), program wraca do fun1(). Rekurencja dziaïa tak samo, z tym ĝe zamiast fun1(), fun2(), fun3() i fun4() mamy jednÈ i tÚ samÈ funkcjÚ.

Podstawy rekurencji
Z poczÈtku rekurencja moĝe Ci siÚ wydawaÊ zagmatwana, przyjrzyjmy siÚ wiÚc kilku
podstawowym elementom, które pomogÈ Ci jÈ zrozumieÊ.
Po pierwsze, kaĝdy poziom funkcji posiada swoje wïasne zmienne. Zmienna n na
poziomie 1 jest innÈ zmiennÈ niĝ n na poziomie 2 — program utworzyï wiÚc cztery
niezaleĝne zmienne o tej samej nazwie i róĝnych wartoĂciach. Gdy program powróciï
do pierwszego poziomu funkcji gora_i_dol(), zmienna n wciÈĝ miaïa wartoĂÊ 1,
którÈ otrzymaïa na poczÈtku (patrz rysunek 9.4).
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RYSUNEK 9.4.
Zmienne w rekurencji

Po drugie, kaĝdemu wywoïaniu funkcji odpowiada jeden powrót. Po wykonaniu
instrukcji return na koñcu ostatniego poziomu rekurencji program przechodzi do
poprzedniego poziomu rekurencji, nie zaĂ do funkcji main(). Aby dotrzeÊ do miejsca
pierwotnego wywoïania funkcji gora_i_dol() w main(), program musi przejĂÊ przez
wszystkie kolejne poziomy rekurencji, wracajÈc z kaĝdego poziomu funkcji gora_i_dol()
do poziomu, który go wywoïaï.
Po trzecie, instrukcje w funkcji rekurencyjnej, znajdujÈce siÚ przed miejscem, w którym
wywoïuje ona samÈ siebie, wykonywane sÈ w kolejnoĂci wywoïywania poziomów.
Na przykïad na listingu 9.6 pierwsza instrukcja pisania znajduje siÚ przed wywoïaniem rekurencyjnym. Zostaïa ona wykonana czterokrotnie w kolejnoĂci wywoïañ:
Poziom 1, Poziom 2, Poziom 3 i Poziom 4.
Po czwarte, instrukcje w funkcji rekurencyjnej, znajdujÈce siÚ po miejscu, w którym
wywoïuje ona samÈ siebie, wykonywane sÈ w kolejnoĂci odwrotnej do kolejnoĂci
wywoïywania poziomów. Na przykïad po wywoïaniu rekurencyjnym znajduje siÚ
druga instrukcja printf(). Zostaïa ona wykonana w nastÚpujÈcej kolejnoĂci: Poziom
4, Poziom 3, Poziom 2, Poziom 1. Ta cecha rekurencji jest uĝyteczna w przypadku
problemów programistycznych wymagajÈcych odwrócenia kolejnoĂci dziaïañ (wkrótce
przedstawimy przykïad).
Po piÈte, chociaĝ kaĝdy poziom rekurencji posiada swój wïasny zestaw zmiennych,
kod funkcji nie jest zwielokrotniany. Kod funkcji jest ciÈgiem instrukcji, a wywoïanie
funkcji jest poleceniem nakazujÈcym przejĂcie do jego poczÈtku. Wywoïanie rekurencyjne powoduje wiÚc powrót programu do poczÈtku funkcji. Poza tym, ĝe wywoïania rekurencyjne tworzÈ nowe zmienne, w duĝym stopniu przypominajÈ one pÚtlÚ.
W wielu przypadkach rekurencjÚ i pÚtlÚ moĝna stosowaÊ zamiennie.
Po szóste i ostatnie, niezwykle istotne jest, aby funkcja rekurencyjna posiadaïa element umoĝliwiajÈcy zakoñczenie sekwencji wywoïañ rekurencyjnych. Zazwyczaj
funkcja rekurencyjna uĝywa instrukcji warunkowej if albo jej odpowiednika, aby
przerwaÊ rekurencjÚ, gdy argument funkcji osiÈgnie okreĂlonÈ wartoĂÊ. Aby ten
mechanizm zadziaïaï, kaĝde wywoïanie funkcji wymaga innej wartoĂci argumentu.
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W ostatnim z przykïadów, funkcja gora_i_dol(n) wywoïuje gora_i_dol(n+1).
W koñcu argument faktyczny n osiÈga wartoĂÊ 4, powodujÈc, ĝe if(n < 4) zwraca false.

Rekurencja koñcowa
W najprostszej postaci rekurencji wywoïanie rekurencyjne znajduje siÚ na koñcu funkcji, tuĝ przed instrukcjÈ return. Nazywamy to rekurencjÈ koñcowÈ (ang. tail recursion
lub end recursion). Jest to najprostsza forma rekurencji, poniewaĝ dziaïa tak samo jak
pÚtla.
Przyjrzyjmy siÚ dwóm wersjom funkcji obliczajÈcej silniÚ — jednej, wykorzystujÈcej pÚtlÚ, i drugiej, stosujÈcej rekurencjÚ. Silnia liczby caïkowitej jest iloczynem
wszystkich liczb od 1 do tej liczby. Na przykïad 3 silnia (zapisujemy: 3!) to tyle,
co 1*2*3. 0! ma z definicji wartoĂÊ 1; silnia nie jest okreĂlona dla liczb ujemnych.
Listing 9.7 przedstawia funkcjÚ obliczajÈcÈ silniÚ za pomocÈ pÚtli for.

LISTING 9.7. Program silnia.c
// silnia.c — oblicza silnie za pomoca rekurencji i petli
#include <stdio.h>
long silnia(int n);
long rsilnia(int n);
int main(void)
{
int num;
printf("Ten program liczy silnie.\n");
printf("Podaj liczbe z przedzialu 0-12 (k - koniec):\n");
while (scanf("%d", &num) == 1)
{
if (num < 0)
printf("Prosze nie podawac liczb ujemnych.\n");
else if (num > 12)
printf("Prosze podac wartosc mniejsza od 13.\n");
else
{
printf("petla: %d silnia = %ld\n",
num, silnia(num));
printf("rekurencja: %d silnia = %ld\n",
num, rsilnia(num));
}
printf("Podaj liczbe z przedzialu 0-12 (k - koniec):\n");
}
printf("Gotowe.\n");
return 0;
}
long silnia(int n)
// wersja oparta na petlach
{
long wyn;
for (wyn = 1; n > 1; n--)
wyn *= n;
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return wyn;
}
long rsilnia(int n)
// wersja rekurencyjna
{
long wyn;
if (n > 0)
wyn = n * rsilnia(n-1);
else
wyn = 1;
return wyn;
}

Program ogranicza dane wejĂciowe do liczb caïkowitych z przedziaïu od 0 do 12.
Wynika to z faktu, ĝe 12! ma wartoĂÊ nieco poniĝej póï miliarda, co oznacza, ĝe liczba 13!
znacznie przekroczy zakres typu long na naszym komputerze. Aby wykroczyÊ poza 12!,
musiaïbyĂ uĝyÊ typu o wiÚkszym zakresie, takiego jak double czy long long.
Oto przykïad wykonania programu:
Ten program liczy silnie.
Podaj liczbe z przedzialu 0-12 (k - koniec):
5
petla: 5 silnia = 120
rekurencja: 5 silnia = 120
Podaj liczbe z przedzialu 0-12 (k - koniec):
10
petla: 10 silnia = 3628800
rekurencja: 10 silnia = 3628800
Podaj liczbe z przedzialu 0-12 (k - koniec):
k
Gotowe

PÚtla nadaje zmiennej odp wartoĂÊ poczÈtkowÈ 1, a nastÚpnie mnoĝy jÈ kolejno przez
liczby od n do 2. W zasadzie zgodnie z definicjÈ silni naleĝaïoby wykonaÊ jeszcze
mnoĝenie przez 1, ale ten krok moĝemy pominÈÊ, poniewaĝ nie wpïywa on na wynik.
Spróbujmy stworzyÊ teraz wersjÚ wykorzystujÈcÈ rekurencjÚ. KluczowÈ rolÚ odgrywa
tu fakt, iĝ n! = n * (n-1)!. Jest to prawdÈ, poniewaĝ (n-1)! jest iloczynem
wszystkich dodatnich liczb caïkowitych aĝ do n-1; pomnoĝenie go przez n daje wiÚc
iloczyn wszystkich liczb od 1 do n. JeĂli zatem naszÈ funkcjÚ nazwiemy rsilnia(),
to rsilnia(n) jest równe n * rsilnia(n-1). WartoĂÊ rsilnia(n) moĝna wiÚc obliczyÊ, korzystajÈc z wywoïania rsilnia(n-1), jak pokazano na listingu 9.7. Rzecz jasna,
w pewnym momencie ciÈg wywoïañ rekurencyjnych musi siÚ zakoñczyÊ — w tym
celu wystarczy zwróciÊ wartoĂÊ 1, gdy n jest równe 0.
Wersja rekurencyjna z listingu 9.7 daje w wyniku takie same dane wyjĂciowe, jak wersja poprzednia. Zauwaĝ, ĝe choÊ wywoïanie rekurencyjne funkcji rsilnia() nie jest
ostatnim wierszem w funkcji, jest ono ostatniÈ wykonywanÈ instrukcjÈ dla n > 0 —
mamy wiÚc do czynienia z rekurencjÈ koñcowÈ.
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JeĂli funkcjÚ moĝna napisaÊ z wykorzystaniem zarówno pÚtli, jak i rekurencji, to
której metody naleĝy uĝyÊ? Zazwyczaj lepszym rozwiÈzaniem jest pÚtla. Po pierwsze,
rekurencja zuĝywa wiÚcej pamiÚci, poniewaĝ kaĝdy poziom otrzymuje oddzielny zestaw zmiennych; ponadto kaĝde wywoïanie umieszcza na stosie nowÈ porcjÚ danych, a systemowe ograniczenia rozmiaru stosu programu mogÈ ograniczyÊ osiÈgalnÈ gïÚbokoĂÊ rekurencji. Po drugie, rekurencja jest wolniejsza, poniewaĝ kaĝde
wywoïanie funkcji zabiera czas. Po co wiÚc pokazaliĂmy powyĝszy przykïad? Poniewaĝ
rekurencja koñcowa jest najïatwiejszÈ do zrozumienia postaciÈ rekurencji. Rekurencja
jest zaĂ czymĂ, co warto znaÊ po prostu dlatego, ĝe w niektórych przypadkach zastÈpienie jej pÚtlÈ jest nieopïacalne.

Rekurencja i odwracanie kolejnoĂci dziaïañ
Przyjrzyjmy siÚ teraz problemowi, w którym przydatna jest zdolnoĂÊ rekurencji do
odwracania kolejnoĂci dziaïañ (co oznacza, ĝe rekurencja rozwiÈzuje go proĂciej niĝ
pÚtla). Zadanie jest nastÚpujÈce: naleĝy napisaÊ funkcjÚ, która wyĂwietla dwójkowy
(binarny) odpowiednik liczby caïkowitej. System binarny przedstawia liczby za pomocÈ
potÚg dwójki. Tak jak 234 w systemie dziesiÚtnym oznacza 2×102+3×101+4×100, tak
w systemie dwójkowym 101 oznacza 1×22+0×21+1×20. Liczby w systemie dwójkowym
skïadajÈ siÚ wyïÈcznie z cyfr 0 i 1.
Potrzebujemy metody, algorytmu. W jaki sposób moĝemy znaleěÊ dwójkowy odpowiednik np. liczby 5? No cóĝ, liczby nieparzyste w systemie binarnym koñczÈ siÚ
cyfrÈ 1, a parzyste — cyfrÈ 0, ostatniÈ cyfrÚ moĝemy wiÚc obliczyÊ za pomocÈ wyraĝenia 5 % 2. JeĂli ma ono wartoĂÊ 1, oznacza to, ĝe 5 jest liczbÈ nieparzystÈ i koñczy siÚ
cyfrÈ 1. Ogólnie rzecz biorÈc, jeĂli n jest liczbÈ, to jej ostatniÈ cyfrÈ w systemie dwójkowym jest n % 2 — pierwsza cyfra, jakÈ moĝemy obliczyÊ, jest wiÚc ostatniÈ cyfrÈ,
którÈ naleĝy wyĂwietliÊ. Sugeruje to uĝycie funkcji rekurencyjnej, w której n % 2
byïoby obliczane przed wywoïaniem rekurencyjnym, ale wyĂwietlane po tym wywoïaniu. W ten sposób wartoĂÊ obliczona jako pierwsza zostaïaby wyĂwietlona na koñcu.
Aby otrzymaÊ kolejnÈ cyfrÚ, dzielimy wyjĂciowÈ liczbÚ przez 2. W systemie dwójkowym jest to równowaĝne usuniÚciu ostatniej cyfry (jeĂli nie operujemy na liczbach
zmiennoprzecinkowych). JeĂli otrzymany wynik jest parzysty, kolejnÈ cyfrÈ postaci
binarnej jest 0; w przeciwnym wypadku cyfrÈ tÈ jest 1. Na przykïad 5/2 jest równe 2
(dzielenie caïkowite!), a wiÚc drugÈ cyfrÈ od koñca jest 0. Na razie mamy wiÚc 01.
NastÚpnie powtarzamy proces. Dzielimy 2 przez 2, otrzymujÈc 1. Obliczenie 1 % 2
daje wynik 1 — kolejnÈ cyfrÈ jest wiÚc 1. Mamy juĝ trzy cyfry: 101. Kiedy powinniĂmy siÚ zatrzymaÊ? Koñczymy pracÚ, gdy wynik dzielenia przez 2 jest mniejszy niĝ 2,
poniewaĝ w przeciwnym wypadku zostaïa nam jeszcze przynajmniej jedna cyfra
binarna. Kaĝde dzielenie przez 2 odcina jednÈ cyfrÚ dwójkowÈ, do momentu, gdy nie
zostanie juĝ nic. (JeĂli jest to dla Ciebie niejasne, spróbuj przeanalizowaÊ to samo
w systemie dziesiÚtnym. Reszta z dzielenia 628 przez 10 jest równa 8, a wiÚc ostatniÈ
cyfrÈ jest 8. Dzielenie caïkowite przez 10 daje wynik 62. Reszta z dzielenia 62 przez
10 wynosi 2, a wiÚc nastÚpnÈ cyfrÈ jest 2 itd.). Listing 9.8 stanowi implementacjÚ naszego algorytmu.
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LISTING 9.8. Program binar.c
/* binar.c -- wyswietla liczbe calkowita w postaci dwojkowej */
#include <stdio.h>
void do_binar(unsigned long n);
int main(void)
{
unsigned long liczba;
printf("Podaj liczbe calkowita (q konczy program):\n");
while (scanf("%ld", &liczba) == 1)
{
printf("Odpowiednik dwojkowy: ");
do_binar(liczba);
putchar('\n');
printf("Podaj liczbe calkowita (q konczy program):\n");
}
printf("Gotowe.\n");
return 0;
}
void do_binar(unsigned long n)
{
int r;
r = n % 2;
if (n >= 2)
do_binar(n / 2);
putchar(r == 0 ? '0' : '1');
return;
}

/* funkcja rekurencyjna */

Funkcja do_binar() powinna wypisaÊ znak '0', jeĂli r ma wartoĂÊ liczbowÈ 0, albo
znak '1', jeĂli r wynosi 1. Wyraĝenie r == 0 ? '0' : '1' stanowi wiÚc naszÈ zminimalizowanÈ metodÚ konwersji pomiÚdzy cyframi binarnymi a ich reprezentacjÈ znakowÈ.
Oto przykïadowy przebieg dziaïania programu:
Podaj liczbe calkowita (q konczy program):
9
Odpowiednik dwojkowy: 1001
Podaj liczbe calkowita (q konczy program):
255
Odpowiednik dwojkowy: 11111111
Podaj liczbe calkowita (q konczy program):
1024
Odpowiednik dwojkowy: 10000000000
Podaj liczbe calkowita (q konczy program):
q
Gotowe

Czy moglibyĂmy zaimplementowaÊ ten algorytm znajdowania postaci dwójkowej bez
korzystania z rekurencji? Tak. Jednak ze wzglÚdu na to, ĝe ostatnia cyfra jest w nim
obliczana jako pierwsza, musielibyĂmy zapisywaÊ gdzieĂ kolejne cyfry (na przykïad
w tablicy) przed wyĂwietleniem wyniku. Przykïad podejĂcia nierekurencyjnego jest
przedstawiony w rozdziale 15., „Manipulowanie bitami”.
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Za i przeciw rekurencji
Rekurencja ma swoje plusy i minusy. Do plusów moĝna zaliczyÊ miÚdzy innymi to,
ĝe rekurencja proponuje najprostsze rozwiÈzania pewnych problemów programistycznych. Za minus natomiast trzeba uznaÊ to, ĝe niektóre algorytmy rekurencyjne potrafiÈ
bïyskawicznie wyczerpaÊ zasoby pamiÚci komputera. Rekurencja moĝe byÊ równieĝ
trudna do dokumentowania i póěniejszych przeróbek. Spójrzmy na przykïad, który
ilustruje zarówno zïe, jak i dobre aspekty rekurencji.
CiÈg Fibonacciego moĝna zdefiniowaÊ nastÚpujÈco: pierwsza liczba Fibonacciego to 1,
druga liczba to 1, kaĝda nastÚpna jest sumÈ swoich dwóch poprzedniczek. Zatem
pierwszych kilka elementów ciÈgu to: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. CiÈg Fibonacciego jest jednym
z ulubionych przez matematyków ciÈgów; poĂwiÚcono mu nawet specjalne czasopismo. Nie wnikajmy w to jednak tutaj. Zajmijmy siÚ lepiej utworzeniem funkcji, która
dla danej liczby caïkowitej n zwraca wartoĂÊ n-tej liczby z ciÈgu Fibonacciego.
Najpierw zalety rekurencji: rekurencja umoĝliwia proste definiowanie. JeĂli nazwiemy
funkcjÚ Fibonacci(), Fibonacci(n) powinno zwróciÊ 1, jeĂli n równa siÚ 1 lub 2,
w przeciwnym razie funkcja zwraca sumÚ Fibonacci(n-1) + Fibonacci(n-2):
unsigned long Fibonacci(unsigned n)
{
if(n>2)
return Fibonacci(n-1)+ Fibonacci(n-2);
else
return 1;
}

Rekurencyjna funkcja w jÚzyku C zaledwie przeformuïowuje rekurencyjnÈ definicjÚ
matematycznÈ. Funkcja uĝywa podwójnej rekurencji (ang. double recursion) — tzn.
funkcja wywoïuje samÈ siebie dwa razy. A to powoduje, ĝe musimy przejĂÊ do omawiania wad.
Aby uwidoczniÊ naturÚ tego problemu, przypuĂÊmy, ĝe wywoïujesz funkcjÚ Fibonacci(40). Jest to pierwszy poziom rekurencji, w którym zmiennej n przydzielona
zostaje pamiÚÊ. NastÚpnie funkcja ponownie wywoïuje Fibonacci(), tworzÈc dwie
dodatkowe zmienne o nazwie n na drugim poziomie rekurencji. Kaĝde z tych dwóch
wywoïañ generuje dwa kolejne wywoïania, wymagajÈce czterech dodatkowych
zmiennych n na trzecim poziomie rekurencji. Kaĝdy poziom wymaga dwa razy wiÚcej
zmiennych niĝ poprzedni, liczba zmiennych roĂnie wiÚc wykïadniczo! Jak widziaïeĂ na
przykïadzie z ziarnami pszenicy w rozdziale 5., wzrost wykïadniczy prowadzi bïyskawicznie do wielkich wartoĂci. W tym przypadku, wzrost wykïadniczy szybko sprawi, ĝe
wymagana pamiÚÊ przekroczy dostÚpnÈ, co spowoduje zawieszenie siÚ programu.
Cóĝ, jest to moĝe skrajny przykïad, ale dobrze demonstruje koniecznoĂÊ zachowania
ostroĝnoĂci podczas uĝywania rekurencji, szczególnie gdy liczy siÚ wydajnoĂÊ.
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Wszystkie funkcje jÚzyka C sÈ równe
Kaĝda funkcja jÚzyka C istnieje w programie na równych prawach. Kaĝda moĝe
wywoïaÊ kolejnÈ funkcjÚ albo sama byÊ wywoïana przez innÈ. Sprawia to, ĝe funkcje
w jÚzyku C róĝniÈ siÚ nieco od procedur w Pascalu czy Moduli-2, które mogÈ byÊ
zagnieĝdĝane w procedurach. Procedury w jednym zagnieĝdĝeniu nie mogÈ korzystaÊ
z procedur z innego zagnieĝdĝenia.
Czy funkcja main() nie jest tu wyjÈtkiem? Tak, jest trochÚ wyjÈtkowa, gdyĝ wykonanie skïadajÈcego siÚ z wielu funkcji programu rozpoczyna siÚ od pierwszej
instrukcji wewnÈtrz funkcji main(), ale na tym koñczÈ siÚ jej przywileje. Nawet
main() moĝe byÊ wywoïywana rekurencyjnie przez siebie lub teĝ przez inne funkcje, choÊ zdarza siÚ to raczej rzadko.

Kompilowanie programów
zawierajÈcych wiÚcej niĝ jednÈ funkcjÚ
Najprostszym sposobem na korzystanie z wielu funkcji jest umieszczenie ich w jednym pliku. Kompilacja pliku ěródïowego przebiega wówczas dokïadnie tak samo
jak w przypadku pliku zawierajÈcego jednÈ funkcjÚ. Inne warianty sÈ w wiÚkszym
stopniu uzaleĝnione od systemu, o czym przekonasz siÚ po przeczytaniu poniĝszych
podrozdziaïów.

Unix
Przyjmujemy, ĝe system Unix zawiera standardowy kompilator cc oraz ĝe plik1.c
i plik2.c sÈ dwoma plikami zawierajÈcymi funkcje jÚzyka C (klasyczny kompilator
cc juĝ raczej nie jest w uĝyciu, ale samo polecenie cc powinno byÊ dostÚpne jako
alias dla faktycznej implementacji kompilatora, na przykïad gcc czy clang). Poniĝsze
polecenie spowoduje skompilowanie obu plików i utworzenie pliku wykonywalnego
o nazwie a.out:
cc plik1.c plik2.c

Dodatkowo tworzone sÈ dwa pliki obiektowe plik1.o i plik2.o. JeĂli póěniej wprowadzisz zmiany w pliku plik1.c, ale nie w plik2.c, bÚdziesz mógï skompilowaÊ pierwszy
plik i poïÈczyÊ go ze skompilowanÈ wersjÈ pliku drugiego za pomocÈ nastÚpujÈcego
polecenia:
cc plik1.c plik2.o

W Uniksie stosuje siÚ teĝ polecenie make, które automatyzuje kompilacjÚ programów
skïadajÈcych siÚ z wielu plików kodu ěródïowego, ale jego omówienie to juĝ temat na
osobnÈ ksiÈĝkÚ.
PamiÚtajmy, ĝe w systemie OS X program Terminal pozwala na pracÚ w powïoce uniksowej, ale programy kompilatorów (Clang lub GCC) trzeba zainstalowaÊ samodzielnie).
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Linux
Zakïadamy, ĝe system Linux ma zainstalowany kompilator GNU C gcc. PrzypuĂÊmy,
ĝe plik1.c i plik2.c sÈ dwoma plikami zawierajÈcymi funkcje jÚzyka C. Poniĝsze polecenie skompiluje obydwa pliki i utworzy plik wykonywalny o nazwie a.out:
gcc plik1.c plik2.c

Dodatkowo powstajÈ dwa pliki obiektowe plik1.o i plik2.o. JeĂli póěniej wprowadzisz
zmiany w pliku plik1.c, ale nie w pliku plik2.c, moĝesz skompilowaÊ pierwszy plik i poïÈczyÊ go ze skompilowanÈ wersjÈ drugiego pliku, uĝywajÈc nastÚpujÈcego polecenia:
gcc plik1.c plik2.o

DOS (kompilatory wiersza poleceñ)
WiÚkszoĂÊ kompilatorów wiersza poleceñ dla systemu DOS dziaïa podobnie jak polecenie cc w systemie Unix (róĝnica sprowadza siÚ czÚsto do nazwy polecenia). Jedna
z róĝnic polega na tym, ĝe pliki obiektowe otrzymujÈ w DOS-ie rozszerzenie .obj,
a nie .o. Niektóre kompilatory zamiast plików kodu obiektowego tworzÈ pliki przejĂciowe w jÚzyku asemblera lub we wïasnym, specjalnym jÚzyku.

¥rodowiska IDE dla Windows i OS X
Zintegrowane Ărodowiska programistyczne dla systemów Windows i OS X sÈ oparte
na koncepcji projektu. Projekt opisuje zasoby wykorzystywane przez dany program.
NaleĝÈ do nich takĝe pliki z Twoim kodem ěródïowym. JeĂli uĝywaïeĂ któregoĂ z tych
kompilatorów, prawdopodobnie byïeĂ zmuszony tworzyÊ projekty nawet po to, aby
uruchomiÊ jednoplikowy program. W przypadku programów skïadajÈcych siÚ z kilku
plików musisz znaleěÊ w menu kompilatora polecenie, które pozwoli Ci dodaÊ plik
z kodem ěródïowym do projektu. PowinieneĂ siÚ upewniÊ, ĝe wszystkie pliki z kodem
ěródïowym (z rozszerzeniem .c) zostaïy wymienione jako skïadniki projektu. W wiÚkszoĂci IDE plików nagïówkowych (tych z rozszerzeniem .h) nie doïÈcza siÚ jawnie do
listy plików projektu, a jedynie wïÈcza siÚ je do plików kodu ěródïowego (.c) dyrektywÈ
#include; wyjÈtkiem jest Xcode, gdzie pliki nagïówkowe wïÈczane do programu stanowiÈ czÚĂÊ projektu.

Korzystanie z plików nagïówkowych
JeĂli funkcja main() znajduje siÚ w jednym pliku, a definicje pozostaïych funkcji —
w drugim, pierwszy plik wciÈĝ potrzebuje prototypów. Aby nie musieÊ wpisywaÊ ich
za kaĝdym razem, gdy bÚdziesz chciaï skorzystaÊ ze swoich funkcji, moĝesz umieĂciÊ
je w pliku nagïówkowym. Tak wïaĂnie postÈpili autorzy standardowej biblioteki C — jak
pamiÚtasz, prototypy funkcji we-wy znajdujÈ siÚ w pliku stdio.h, a prototypy funkcji
matematycznych — w math.h. Analogicznie moĝesz postÈpiÊ ze swoimi funkcjami.
Ponadto programy czÚsto zawierajÈ staïe zdefiniowane z wykorzystaniem preprocesora. Takie definicje obejmujÈ jedynie plik, w którym znajdujÈ siÚ dyrektywy
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#define. JeĂli wykorzystywane przez program funkcje umieĂcisz w kilku plikach, definicje staïych bÚdziesz musiaï udostÚpniÊ kaĝdemu plikowi z osobna. Najbardziej bezpoĂrednim sposobem, aby to osiÈgnÈÊ, jest przepisanie dyrektyw do kaĝdego pliku
— pochïania to jednak duĝo czasu i zwiÚksza moĝliwoĂÊ popeïnienia bïÚdu. RozwiÈzanie to powoduje równieĝ powstanie powaĝnego problemu z modyfikacjÈ programu: jeĂli kiedyĂ zmienisz jednÈ ze staïych, bÚdziesz musiaï pamiÚtaÊ, aby zrobiÊ to we
wszystkich plikach programu. Znacznie lepszym wyjĂciem jest umieszczenie dyrektyw #define w pliku nagïówkowym i uĝycie dyrektywy #include we wszystkich
plikach ěródïowych.

Umieszczanie prototypów funkcji i definicji staïych w pliku nagïówkowym Ăwiadczy o dobrej technice programowania. Przyjrzyjmy siÚ przykïadowi. Zaïóĝmy, ĝe jesteĂ
zarzÈdcÈ sieci czterech hoteli. Pokój w kaĝdym z hoteli ma innÈ cenÚ, ale wszystkie
pokoje w danym hotelu kosztujÈ tyle samo. JeĂli goĂÊ zostaje na dïuĝej, za drugÈ
noc pïaci 95% ceny pierwszej nocy, za trzeciÈ — 95% ceny drugiej nocy itd. (Pomiñmy
zagadnienie, czy taka polityka cenowa byïaby opïacalna). Potrzebujesz programu,
który umoĝliwia wybór jednego z hoteli oraz liczby nocy i na podstawie tych danych
oblicza caïkowitÈ opïatÚ za pobyt. Program powinien wyĂwietlaÊ menu, które pozwoli
obliczaÊ opïaty dopóty, dopóki nie zdecydujesz siÚ zakoñczyÊ pracy.
Listingi 9.9, 9.10 i 9.11 skïadajÈ siÚ na jednÈ z moĝliwych wersji takiego programu.
Pierwszy listing zawiera funkcjÚ main(), która odzwierciedla ogólnÈ organizacjÚ programu. Drugi listing zawiera wszystkie pozostaïe funkcje. Listing 9.11 przedstawia
plik nagïówkowy, przechowujÈcy definicje staïych i prototypy funkcji dla wszystkich
plików ěródïowych. Jak byÊ moĝe pamiÚtasz, w Ărodowiskach Unix i DOS cudzysïów
w dyrektywie #include "hotel.h" wskazuje, ĝe doïÈczany plik znajduje siÚ w bieĝÈcym
katalogu roboczym (czyli zazwyczaj w katalogu zawierajÈcym kod ěródïowy programu; jeĂli uĝywasz IDE, musisz dowiedzieÊ siÚ sam, czy i jak doïÈczaÊ pliki nagïówkowe do projektu).

LISTING 9.9. Program oplaty.c
/* oplaty.c -- program obliczajacy oplate za pokoj */
/* kompiluj razem z listingiem 9.10
*/
#include <stdio.h>
#include "hotel.h" /* definiuje stale, deklaruje funkcje */
int main(void)
{
int noce;
double hotel;
int kod;
while ((kod = menu()) != KONIEC)
{
switch(kod)
{
case 1 : hotel = HOTEL1;
break;
case 2 : hotel = HOTEL2;
break;
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case 3 : hotel = HOTEL3;
break;
case 4 : hotel = HOTEL4;
break;
default: hotel = 0.0;
printf("Ups!\n");
break;
}
noce = pobierz_noce();
pokaz_cene(hotel, noce);
}
printf("Dziekuje i do widzenia\n");
return 0;
}

LISTING 9.10. Moduï wspomagajÈcy hotel.c
/* hotel.c -- funkcje dla zarzadzajacych hotelami */
#include <stdio.h>
#include "hotel.h"
int menu(void)
{
int kod, stan;
printf("\n%s%s\n", GWIAZDKI, GWIAZDKI);
printf("Podaj numer hotelu:\n");
printf("1) Marek Antoniusz
2) Olimpijski\n");
printf("3) U Marynarza
4) Savoy\n");
printf("5) koniec\n");
printf("%s%s\n", GWIAZDKI, GWIAZDKI);
while ((stan = scanf("%d", &kod)) != 1 ||
(kod < 1 || kod > 5))
{
if (stan != 1)
scanf("%*s"); // odrzucamy wejĂcie nieliczbowe
printf("Podaj liczbe z przedzialu od 1 do 5.\n");
}
return kod;
}
int pobierz_noce(void)
{
int noce;
printf("Ile nocy bedzie potrzebne? ");
while (scanf("%d", &noce) != 1)
{
scanf("%*s"); // odrzucamy wejĂcie nieliczbowe
printf("Podaj liczbe calkowita, np. 2.\n");
}
return noce;
}
void pokaz_cene(double hotel, int noce)
{
int n;
double suma = 0.0;
double przelicznik = 1.0;
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for (n = 1; n <= noce; n++, przelicznik *= RABAT)
suma += hotel * przelicznik;
printf("Calkowity koszt pobytu wyniesie %0.2f $.\n", suma);
}

LISTING 9.11. Plik nagïówkowy hotel.h
/* hotel.h -- stale i deklaracje dla hotel.c */
#define KONIEC
5
#define HOTEL1
80.00
#define HOTEL2
125.00
#define HOTEL3
155.00
#define HOTEL4
200.00
#define RABAT
0.95
#define GWIAZDKI "**********************************"
// pokazuje liste wyborow
int menu(void);
// zwraca zadana liczbe nocy
int pobierz_noce(void);
// oblicza cene na podstawie stawki i liczby noclegów
// i wyswietla wynik
void pokaz_cene(double hotel, int noce);

Oto przykïadowy przebieg dziaïania programu:
********************************************************************
Podaj numer hotelu:
1) Marek Antoniusz
2) Olimpijski
3) U Marynarza
4) Savoy
5) koniec
********************************************************************
3
Ile nocy bedzie potrzebne? 1
Calkowity koszt pobytu wyniesie 155.00 $.
********************************************************************
Podaj numer hotelu:
1) Marek Antoniusz
2) Olimpijski
3) U Marynarza
4) Savoy
5) koniec
********************************************************************
4
Ile nocy bedzie potrzebne? 3
Calkowity koszt pobytu wyniesie 570.50 $.
********************************************************************
Podaj numer hotelu:
1) Marek Antoniusz
2) Olimpijski
3) U Marynarza
4) Savoy
5) koniec
********************************************************************
5
Dziekuje i do widzenia
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Oprócz wieloplikowej organizacji program zawiera kilka innych interesujÈcych elementów. Funkcje menu() i pobierz_noce() pomijajÈ dane nienumeryczne, testujÈc
wartoĂÊ zwracanÈ scanf() i wykorzystujÈc wywoïanie scanf("%*s") w celu porzucenia ïañcucha znakowego, jeĂli takowy zostaï wprowadzony. Przedstawiony niĝej
fragment funkcji menu() sprawdza równoczeĂnie, czy dane sÈ numeryczne oraz czy
mieszczÈ siÚ one w zadanych granicach:
while ((stan = scanf("%d", &kod)) != 1
(kod < 1 || kod > 5))

||

Kod ten wykorzystuje gwarancje, jakie daje jÚzyk C: po pierwsze, wyraĝenia logiczne
obliczane sÈ od lewej do prawej; po drugie, obliczanie ulega zatrzymaniu w momencie, gdy wartoĂÊ wyraĝenia staje siÚ jasna. W tym przykïadzie wartoĂÊ zmiennej kod jest
sprawdzana tylko wtedy, gdy funkcji scanf() udaïo siÚ odczytaÊ liczbÚ caïkowitÈ.
Przydzielenie poszczególnych zadañ róĝnym funkcjom sprzyja udoskonalaniu programu. Pierwsza wersja funkcji menu() lub pobierz_noce() mogïaby wykorzystywaÊ proste wywoïanie scanf() pozbawione elementów weryfikacji danych. NastÚpnie,
gdyby okazaïo siÚ, ĝe wersja podstawowa dziaïa poprawnie, mógïbyĂ rozpoczÈÊ jej
ulepszanie.

Uzyskiwanie adresów: operator &
Jednym z najwaĝniejszych (i czasami najtrudniejszych) pojÚÊ jÚzyka C jest wskaěnik
(ang. pointer), czyli zmienna przechowujÈca adres w pamiÚci. W jednym z wczeĂniejszych rozdziaïów stwierdziliĂmy, ĝe argumenty funkcji scanf() sÈ adresami. MówiÈc
ogólniej, kaĝda funkcja, która modyfikuje dane w funkcji wywoïujÈcej bez uĝycia
wartoĂci zwracanej, wykorzystuje adresy. Nasze omówienie rozpoczniemy od prezentacji jednoargumentowego operatora & (zagadnienia uĝywania i naduĝywania wskaěników bÚdÈ kontynuowane w nastÚpnym rozdziale).
Jednoargumentowy operator & pozwala uzyskaÊ adres, pod którym przechowywana
jest zmienna. JeĂli ach jest nazwÈ zmiennej, to &ach jest jej adresem. Adres moĝesz
wyobraĝaÊ sobie jako miejsce w pamiÚci. Zaïóĝmy, ĝe mamy nastÚpujÈcÈ instrukcjÚ:
ach = 24;

a adresem, pod którym zapisana jest zmienna ach jest 0B76. (Adresy na komputerach
PC sÈ czÚsto wyraĝane w postaci wartoĂci szesnastkowych). Wówczas instrukcja:
printf("%d %p\n", ach, &ach);

daïaby nastÚpujÈcy wynik (%p jest specyfikatorem wyĂwietlajÈcym adresy):
24 0B76

W listingu 9.12 wykorzystujemy operator &, aby sprawdziÊ, gdzie przechowywane sÈ
zmienne o tych samych nazwach naleĝÈce do róĝnych funkcji.

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 9. • FUNKCJE

393

LISTING 9.12. Program sprmiejs.c
/* sprmiejs.c -- sprawdza, gdzie przechowywane sa zmienne */
#include <stdio.h>
void mikado(int);
/* deklaracja funkcji */
int main(void)
{
int ach = 2, och = 5;
/* lokalne wzgledem main() */
printf("W funkcji main() ach = %d, a &ach = %p\n", ach, &ach);
printf("W funkcji main() och = %d, a &och = %p\n", och, &och);
mikado(ach);
return 0;
}
void mikado(int och)
/* definicja funkcji */
{
int ach = 10;
/* lokalna wzgledem mikado() */
printf("W funkcji mikado() ach = %d, a &ach = %p\n",
ach, &ach);
printf("W funkcji mikado() och = %d, a &och = %p\n",
och, &och);
}

Powyĝszy program do wyĂwietlania adresów wykorzystuje specyfikator formatu %p ze
standardu ANSI. Na naszym komputerze dane wyjĂciowe listingu 9.12 wyglÈdajÈ
nastÚpujÈco:
W
W
W
W

funkcji
funkcji
funkcji
funkcji

main() ach =
main() och =
mikado() ach
mikado() och

2, a &ach = 0x7fff5fbff8e8
5, a &och = 0x7fff5fbff8e4
= 10, a &ach = 0x7fff5fbff8b8
= 2, a &och = 0x7fff5fbff8bc

Sposób zapisu adresów przez specyfikator %p zaleĝy od implementacji. Wiele z nich stosuje zapis szesnastkowy; tutaj, skoro kaĝda cyfra szesnastkowa odpowiada 4 bitom,
dwunastocyfrowe adresy szesnastkowe wskazujÈ na adresowanie z uĝyciem 48 bitów.
O czym ĂwiadczÈ powyĝsze dane wyjĂciowe? Po pierwsze, obie zmienne ach majÈ
róĝne adresy; to samo tyczy siÚ zmiennych och. Oznacza to, ĝe — jak wspomnieliĂmy
wczeĂniej — komputer traktuje je jako cztery niezaleĝne zmienne. Po drugie, wywoïanie mikado(ach) przekazaïo wartoĂÊ (2) argumentu faktycznego (zmienna ach
z funkcji main()) do argumentu formalnego (zmienna och z funkcji mikado()).
Zauwaĝ, ĝe przekazana zostaïa tylko wartoĂÊ. Obie zmienne (ach w main() i och
w mikado()) pozostajÈ niezaleĝne.
Zwracamy uwagÚ na drugi fakt, poniewaĝ nie zachodzi on we wszystkich jÚzykach.
Na przykïad w jÚzyku FORTRAN podprogram wpïywa na zmienne podprogramu,
który go wywoïaï. Zmienna lokalna w podprogramie moĝe mieÊ innÈ nazwÚ, ale jej
adres jest zawsze taki sam jak zmiennej w podprogramie wywoïujÈcym. JÚzyk C dziaïa
inaczej. Kaĝda funkcja posiada swoje wïasne zmienne. Jest to poĝÈdane, poniewaĝ
zapobiega zmianom pierwotnej zmiennej pod wpïywem jakiegoĂ skutku ubocznego
wywoïanej funkcji — moĝe jednak równieĝ sprawiaÊ trudnoĂci, o czym przekonasz
siÚ w kolejnym podrozdziale.
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Modyfikacja zmiennych w funkcji wywoïujÈcej
Czasami poĝÈdane jest, aby funkcja dokonywaïa modyfikacji zmiennych naleĝÈcych
do innej funkcji. Na przykïad powszechnÈ czynnoĂciÈ przy sortowaniu jest zamiana
wartoĂci dwóch zmiennych. Zaïóĝmy, ĝe mamy dwie zmienne o nazwach x i y i chcemy
zamieniÊ ich wartoĂci. Najbardziej oczywiste rozwiÈzanie
x = y;
y = x;

nie dziaïa, poniewaĝ zanim program wykona drugi wiersz, poczÈtkowa wartoĂÊ zmiennej x zostanie zastÈpiona poczÈtkowÈ wartoĂciÈ zmiennej y. Potrzebny jest dodatkowy wiersz, który tymczasowo przechowa pierwotnÈ wartoĂÊ zmiennej x.
temp = x;
x = y;
y = temp;

Kod ten moĝemy umieĂciÊ w funkcji, a nastÚpnie napisaÊ program, który jÈ przetestuje. Rezultatem bÚdzie program podobny do listingu 9.13. Aby zaznaczyÊ, które
zmienne naleĝÈ do funkcji main(), a które do funkcji zamiana(), w pierwszej z nich
uĝyliĂmy oznaczeñ x i y, a w drugiej — u i v.

LISTING 9.13. Program zamien1.c
/* zamien1.c -- pierwsza proba wykonania funkcji zamieniajacej */
#include <stdio.h>
void zamiana(int u, int v); /* deklaracja funkcji */
int main(void)
{
int x = 5, y = 10;
printf("Poczatkowo x = %d, a y = %d.\n", x, y);
zamiana(x, y);
printf("A teraz x = %d, a y = %d.\n", x, y);
return 0;
}
void zamiana(int u, int v) /* definicja funkcji */
{
int temp;
temp = u;
u = v;
v = temp;
}

Uruchomienie programu daje nastÚpujÈcy wynik:
Poczatkowo x = 5, a y = 10.
A teraz x = 5, a y = 10.

Fatalnie! WartoĂci nie zostaïy zamienione! Aby zobaczyÊ, co poszïo nie tak, dodajmy
do funkcji zamiana() kilka instrukcji pisania (patrz listing 9.14).
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LISTING 9.14. Program zamien2.c
/* zamien2.c -- badanie programu zamien1.c */
#include <stdio.h>
void zamiana(int u, int v);
int main(void)
{
int x = 5, y = 10;
printf("Poczatkowo x = %d, a y = %d.\n", x, y);
zamiana(x, y);
printf("A teraz x = %d, a y = %d.\n", x, y);
return 0;
}
void zamiana(int u, int v)
{
int temp;
printf("Poczatkowo u = %d, a v = %d.\n", u, v);
temp = u;
u = v;
v = temp;
printf("A teraz u = %d, a v = %d.\n", u, v);
}

Oto nowe dane wyjĂciowe:
Poczatkowo x = 5, a y = 10.
Poczatkowo u = 5, a v = 10.
A teraz u = 10, a v = 5.
A teraz x = 5, a y = 10.

Jak widaÊ, funkcja zamiana() dziaïa prawidïowo — zamienia ona wartoĂci zmiennych
u i v. Problem dotyczy przekazania zmienionych wartoĂci do funkcji main(). Jak zwracaliĂmy uwagÚ wczeĂniej, funkcja zamiana() uĝywa innych zmiennych niĝ main(),
a wiÚc zamiana wartoĂci u i v nie ma absolutnie ĝadnego wpïywu na x i y! Czy nie
moglibyĂmy w jakiĂ sposób wykorzystaÊ instrukcji return? No cóĝ, moglibyĂmy
zakoñczyÊ funkcjÚ zamiana() nastÚpujÈcym wierszem:
return(u);

a nastÚpnie zmieniÊ wywoïanie w funkcji main() tak, jak pokazano poniĝej:
x = zamiana(x,y);

Nadaje to wprawdzie zmiennej x nowÈ wartoĂÊ, ale zupeïnie ignoruje zmiennÈ y. Instrukcja return pozwala wysïaÊ do funkcji wywoïujÈcej tylko jednÈ wartoĂÊ — tutaj
zaĂ potrzebujemy zwróciÊ dwie wartoĂci. Jak to osiÈgnÈÊ? Wystarczy skorzystaÊ ze
wskaěników.
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Wskaěniki: pierwsze spojrzenie
Wskaěniki? Cóĝ to takiego? Zasadniczo wskaěnik (ang. pointer) jest zmiennÈ (lub
mówiÈc ogólniej, obiektem danych), której wartoĂÊ jest adresem. Tak jak wartoĂciÈ
zmiennej typu char jest znak, a wartoĂciÈ zmiennej typu int — liczba caïkowita,
tak wartoĂciÈ zmiennej wskaěnikowej jest adres w pamiÚci. JeĂli zmienna wskaěnikowa nosi nazwÚ wsk, prawidïowa jest na przykïad nastÚpujÈca instrukcja:
wsk = &ach;

// przypisuje zmiennej wsk adres zmiennej ach

Mówimy, ĝe wsk „wskazuje na” ach. Róĝnica miÚdzy wsk a &ach polega na tym, iĝ
wsk jest zmiennÈ, a &ach staïÈ (inaczej: wsk jest modyfikowalnÈ l-wartoĂciÈ, a wyraĝenie
&ach jest r-wartoĂciÈ). JeĂli chcesz, moĝesz sprawiÊ, aby zmienna wsk wskazywaïa
gdzie indziej:
wsk = &och;

// powoduje, ze wsk wskazuje na och zamiast na ach

Teraz wartoĂciÈ wsk jest adres zmiennej och.
Aby utworzyÊ zmiennÈ wskaěnikowÈ, musisz zadeklarowaÊ jej typ. Zaïóĝmy, ĝe chcesz
zadeklarowaÊ wskaěnik wsk tak, aby mógï on przechowywaÊ adres zmiennej typu
int. Aby to zrobiÊ, musisz skorzystaÊ z nowego operatora, przedstawionego w nastÚpnym podrozdziale.

Operator dereferencji: *
Zaïóĝmy, ĝe wiesz, ĝe wsk wskazuje na ach:
wsk = &ach;

Wówczas moĝesz skorzystaÊ z operatora dereferencji *, zwanego równieĝ operatorem
poĂrednioĂci, (ang. dereference, indirection), aby znaleěÊ wartoĂÊ przechowywanÈ przez
zmiennÈ ach. (Nie pomyl tego jednoargumentowego operatora z dwuargumentowym
operatorem mnoĝenia — symbole sÈ te same, ale dziaïanie jest zasadniczo odmienne).
wart = *wsk;

// znajduje wartosc, na ktora wskazuje wsk

Powyĝsze dwie instrukcje (wsk = &ach; i wart = *wsk;) sÈ równowaĝne nastÚpujÈcej
instrukcji:
wart = ach;

Uĝycie adresu i operatora dereferencji jest raczej poĂrednim sposobem osiÈgniÚcia tego
rezultatu — stÈd nazwa „operator poĂrednioĂci”.

Deklarowanie wskaěników
Wiesz juĝ, w jaki sposób deklarowaÊ zmienne typu int i innych typów podstawowych. Jak deklarujemy wskaěniki? ByÊ moĝe przypuszczasz, ĝe deklaracja wyglÈda
nastÚpujÈco:
pointer wsk;
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Podsumowanie. Operatory zwiÈzane ze wskaěnikami
Operator adresu:
&

Opis ogólny:
Operator & pozwala uzyskaÊ adres zmiennej, która po nim nastÚpuje.
Przykïad:
&siostra jest adresem zmiennej siostra.

Operator dereferencji (poĂrednioĂci):
*

Opis ogólny:
Operator * zwraca wartoĂÊ przechowywanÈ pod adresem wskazywanym przez
zmiennÈ wskaěnikowÈ.
Przykïad:
siostra = 22;
wsk = &siostra;
wart = *wsk;

// wskaěnik do siostra
// przypisanie wart wartoĂci spod adresu wsk

Efektem powyĝszych instrukcji jest przypisanie zmiennej wart wartoĂci 22.

Dlaczego nie? Poniewaĝ nie wystarczy stwierdziÊ, ĝe zmienna jest wskaěnikiem; naleĝy
równieĝ okreĂliÊ, na jaki typ zmiennej bÚdzie ona wskazywaïa. Powodem tego jest
fakt, iĝ zmienne róĝnych typów zajmujÈ róĝne iloĂci pamiÚci, a niektóre operacje na
wskaěnikach wymagajÈ wiedzy o rozmiarze wskazywanej zmiennej. Ponadto program powinien wiedzieÊ, jaki rodzaj danych jest przechowywany pod okreĂlonym
adresem. Typy long i float zajmujÈ na niektórych systemach tyle samo pamiÚci,
ale wyraĝajÈ liczby w zupeïnie róĝny sposób. Oto jak powinna wyglÈdaÊ prawidïowa deklaracja wskaěnika:
int * pi;
// pi jest wskaznikiem do zmiennej calkowitej
char * pc;
// pc jest wskaznikiem do zmiennej znakowej
float * pf, * pg; // pf i pg sa wskaznikami do zmiennych typu float

Sïowa kluczowe int, char i float okreĂlajÈ typ wskazywanej zmiennej, a gwiazdka (*)
sygnalizuje, ĝe deklarowana zmienna jest wskaěnikiem. Deklaracja int * pi; ustala
wiÚc, ĝe pi jest wskaěnikiem oraz ĝe *pi naleĝy do typu int (patrz rysunek 9.5).
OdstÚp pomiÚdzy symbolem * a nazwÈ wskaěnika nie jest wymagany. Wielu programistów uĝywa odstÚpu w deklaracji, ale pomija go przy dereferencji zmiennej.
WartoĂÊ (*pc) zmiennej, na którÈ wskazuje pc, jest typu char. A czym jest sama
zmienna pc? Nazywamy jÈ „wskaěnikiem do zmiennej typu char” lub krócej „wskaěnikiem do char”. Jej wartoĂÊ (adres) jest na wiÚkszoĂci systemów dodatniÈ liczbÈ
caïkowitÈ, nie naleĝy jednak tych reprezentacji utoĝsamiaÊ: na liczbach moĝna
wykonywaÊ operacje, których nie moĝna wykonywaÊ na wskaěnikach (i odwrotnie).
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RYSUNEK 9.5.
Deklarowanie
i korzystanie
ze wskaěników

Na przykïad dozwolone jest mnoĝenie dwóch liczb, ale nie moĝna pomnoĝyÊ przez
siebie dwóch wskaěników. Tak wiÚc typ wskaěnikowy jest faktycznie istotnie róĝny
od typu liczbowego. Dlatego teĝ standard ANSI C definiuje dla wskaěników osobny
specyfikator %p.

Wykorzystanie wskaěników do komunikacji pomiÚdzy funkcjami
Poniewaĝ naszym zamiarem jest rozwiÈzanie problemu z przekazywaniem danych
miÚdzy funkcjami, zaledwie dotknÚliĂmy tu powierzchni bogatego i fascynujÈcego
Ăwiata wskaěników. Listing 9.15 przedstawia program, który wykorzystuje wskaěniki
w celu uzyskania poprawnego dziaïania funkcji zamien(). Przyjrzyjmy mu siÚ i spróbujmy zrozumieÊ, jak dziaïa.

LISTING 9.15. Program zamien3.c
/* zamien3.c -- zamiana z wykorzystaniem wskaznikow */
#include <stdio.h>
void zamiana(int * u, int * v);
int main(void)
{
int x = 5, y = 10;
printf("Poczatkowo x = %d, a y = %d.\n", x, y);
zamiana(&x, &y); // wyslanie adresow do funkcji
printf("A teraz x = %d, a y = %d.\n", x, y);
return 0;
}
void zamiana(int * u, int * v)
{
int temp;
temp = *u;
// temp otrzymuje wartosc, na ktora wskazuje u
*u = *v;
*v = temp;
}

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 9. • FUNKCJE

399

Czy listing 9.15 dziaïa prawidïowo?
Poczatkowo x = 5, a y = 10.
A teraz x = 10, a y = 5.

Tak — tym razem wszystko jest w porzÈdku.
Zobaczmy teraz, w jaki sposób dziaïa nasz program. Wywoïanie funkcji wyglÈda
nastÚpujÈco:
zamiana(&x, &y);

Zamiast wartoĂci zmiennych x i y przekazaliĂmy ich adresy. Oznacza to, ĝe wartoĂciami
argumentów formalnych u i v w funkcji zamiana() bÚdÈ adresy. Zmienne u i v naleĝy
wiÚc zadeklarowaÊ jako wskaěniki. Poniewaĝ x i y sÈ liczbami caïkowitymi, u i v powinny
byÊ wskaěnikami do zmiennych typu int. Deklaracja wyglÈda zatem nastÚpujÈco:
void zamiana(int * u, int * v)

NastÚpnie w czÚĂci gïównej funkcji deklarujemy potrzebnÈ nam zmiennÈ tymczasowÈ:
int temp;

Poniewaĝ chcemy nadaÊ temp wartoĂÊ zmiennej x, piszemy:
temp = *u;

Wskaěnik u ma bowiem wartoĂÊ &x — wskazuje wiÚc na zmiennÈ x. Oznacza to, ĝe
*u jest wartoĂciÈ zmiennej x. Nie moglibyĂmy napisaÊ
temp = u;

/* ZLE */

poniewaĝ spowodowaïoby to przypisanie zmiennej temp adresu — a nie wartoĂci —
zmiennej x.
Podobnie, aby przypisaÊ wartoĂÊ y zmiennej x, piszemy:
*u = *v;

co przekïada siÚ na
x = y;

Podsumujmy dziaïanie naszego przykïadu. ChcieliĂmy napisaÊ funkcjÚ zmieniajÈcÈ
wartoĂci x i y. PrzekazujÈc funkcji zamiana() adresy x i y, daliĂmy jej dostÚp do tych
zmiennych. DziÚki wskaěnikom i operatorowi * funkcja moĝe odczytaÊ wartoĂci zapisane pod tymi adresami i dokonaÊ ich zmiany.
W prototypie ANSI C nazwy zmiennych mogÈ zostaÊ pominiÚte:
void zamiana(int *, int *);

Ogólnie rzecz biorÈc, do funkcji moĝesz przekazaÊ dwa rodzaje informacji o zmiennej.
JeĂli uĝyjesz wywoïania w postaci
funkcja1(x);
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przekazujesz wartoĂÊ x. JeĂli zaĂ skorzystasz z wywoïania o postaci
funkcja2(&x);

przekazujesz adres x. Pierwsza postaÊ wymaga, aby definicja funkcji zawieraïa argument formalny takiego samego typu jak zmienna x.
int funkcja1(int num)

Druga postaÊ wymaga, aby definicja funkcji zawieraïa argument formalny, bÚdÈcy
wskaěnikiem do wïaĂciwego typu:
int funkcja2(int * wsk)

Uĝyj pierwszej postaci, jeĂli funkcja potrzebuje wartoĂci, aby wykonaÊ jakieĂ obliczenia
lub czynnoĂci. Uĝyj drugiej postaci, jeĂli zadaniem funkcji jest modyfikacja zmiennych w funkcji wywoïujÈcej. PostaÊ tÚ stosowaliĂmy od poczÈtku, korzystajÈc z funkcji
scanf(). JeĂli chcemy na przykïad pobraÊ wartoĂÊ dla zmiennej num, uĝywamy wywoïania scanf("%d", &num);.
Wskaěniki pozwoliïy nam obejĂÊ ograniczenia stwarzane przez fakt, iĝ zmienne funkcji zamiana() sÈ lokalne. DziÚki nim mogliĂmy siÚgnÈÊ do funkcji main() i zmodyfikowaÊ jej zmienne.
Uĝytkownicy jÚzyków Pascal i Modula-2 byÊ moĝe rozpoznajÈ pierwszÈ postaÊ jako
odpowiednik parametru staïego, a drugÈ postaÊ — jako odpowiednik parametru
zmiennego. ProgramiĂci C++ poznajÈ zmienne wskaěnikowe i zapytajÈ, czy C teĝ
(jak C++) ma typy referencyjne (odpowiedě brzmi: nie). Z kolei uĝytkownicy jÚzyka BASIC mogÈ poczuÊ siÚ nieco zakïopotani przedstawionymi tu technikami. JeĂli
wskaěniki wydajÈ Ci siÚ dziwne i skomplikowane, moĝesz byÊ pewny, ĝe odrobina
praktyki sprawi, iĝ przynajmniej niektóre z ich zastosowañ stanÈ siÚ proste i wygodne
(patrz rysunek 9.6).

RYSUNEK 9.6.
Nazwy, adresy
i wartoĂci
na komputerze
adresowalnym
bajtowo, takim
jak PC

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaï 9. • FUNKCJE

401

Zmienne — nazwy, adresy i wartoĂci
Powyĝsze omówienie wskaěników obracaïo siÚ wokóï zaleĝnoĂci pomiÚdzy nazwami,
adresami i wartoĂciami zmiennych. Przyjrzyjmy siÚ temu zagadnieniu nieco bliĝej.
PiszÈc program, koncentrujemy siÚ gïównie na dwóch cechach zmiennych: nazwie
i wartoĂci (inne cechy, jak typ, moĝemy tu zignorowaÊ). Po skompilowaniu i zaïadowaniu programu komputer równieĝ zwraca uwagÚ na dwie cechy zmiennych:
wartoĂÊ i adres. Adres moĝemy okreĂliÊ jako komputerowy odpowiednik nazwy.
W wielu jÚzykach adres zmiennej jest prywatnÈ sprawÈ komputera, niewidocznÈ
dla programisty. JÚzyk C pozwala natomiast uzyskaÊ adres zmiennej za pomocÈ
operatora &.
&trawa jest adresem zmiennej trawa.

Aby uzyskaÊ wartoĂÊ, wystarczy podaÊ nazwÚ zmiennej: printf("%d\n",
trawa) wyĂwietli wartoĂÊ zmiennej trawa.
Aby uzyskaÊ wartoĂÊ przechowywanÈ pod danym adresem, korzystamy z operatora *.
JeĂli ptrawa == &trawa, to *ptrawa jest wartoĂciÈ przechowywanÈ pod
adresem &trawa.
MówiÈc w skrócie, podstawowÈ cechÈ zwykïej zmiennej jest wartoĂÊ; adres jest
zaĂ cechÈ drugorzÚdnÈ, uzyskiwanÈ za poĂrednictwem operatora &. W przypadku
zmiennej wskaěnikowej jest dokïadnie odwrotnie: cechÈ drugorzÚdnÈ jest wartoĂÊ — aby jÈ bowiem otrzymaÊ, musimy skorzystaÊ z operatora *.
ChoÊ moĝesz chcieÊ sprawdziÊ adres zmiennej tylko po to, aby zaspokoiÊ swojÈ
ciekawoĂÊ, nie jest to gïówne zastosowanie operatora &. Operator ten (a takĝe *)
pozwala przeprowadzaÊ operacje, w których adresy wyraĝone sÈ w sposób symboliczny, tak jak zrobiliĂmy to w programie zamien3.c (patrz listing 9.15).

Podsumowanie. Funkcje
PostaÊ:
Typowa definicja funkcji w ANSI C ma nastÚpujÈcÈ postaÊ:
typ zwracany nazwa(lista argumentów)
treĂÊ funkcji

Lista argumentów to lista deklaracji zmiennych, rozdzielonych przecinkami. Zmienne niebÚdÈce argumentami deklarujemy w czÚĂci gïównej funkcji, ograniczonej
klamrami.
Przykïady:
int roznica(int x, int y)
{
int z;
z = x — y;
return z;
}
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Przekazywanie wartoĂci:
Do przekazywania wartoĂci z funkcji wywoïujÈcej do funkcji wywoïywanej sïuĝÈ
argumenty. JeĂli zmienne a i b majÈ wartoĂci 5 i 2, to wywoïanie
c = roznica(a,b);

przesyïa te wartoĂci do zmiennych x i y. WartoĂci 5 i 2 nazywamy argumentami
faktycznymi, a zmienne x i y w funkcji roznica() argumentami formalnymi.
Sïowo kluczowe return przekazuje pojedynczÈ wartoĂÊ z funkcji wywoïywanej
do funkcji wywoïujÈcej. W powyĝszym przykïadzie c otrzymuje wartoĂÊ zmiennej z, czyli 3. Aby moĝliwa byïa modyfikacja wiÚcej niĝ jednej zmiennej w funkcji
wywoïujÈcej, argumenty formalne muszÈ byÊ wskaěnikami.
Typ zwracany funkcji:
Typ zwracany funkcji okreĂla typ wartoĂci zwracanych do wywoïujÈcego. JeĂli
zwracana wartoĂÊ jest innego typu niĝ deklarowany typ zwracany, wartoĂÊ zwracana jest rzutowana na odpowiedni typ.
Sygnatura funkcji:
Na sygnaturÚ funkcji skïada siÚ typ zwracany funkcji wraz z listÈ parametrów
funkcji; sygnatura okreĂla wiÚc typy wartoĂci przekazywanych do funkcji w jej
wywoïaniu i typ wartoĂci odbierany z funkcji po jej zakoñczeniu.
Przykïad:
double duff(double, int); // prototyp funkcji
int main()
{
double q, x;
int n;
...
q = duff(x,n);
// wywolanie funkcji
...
}
double duff(double u, int k) // definicja funkcji
{
double tor;
...
return tor;
// zwraca wartosc typu double
}

Kluczowe zagadnienia
JeĂli chcesz programowaÊ w jÚzyku C z powodzeniem i efektywnie, musisz zrozumieÊ funkcje. Podziaï programu na kilka funkcji jest nie tylko przydatny, ale nawet
konieczny. JeĂli skorzystasz z praktyki przydzielania kaĝdej funkcji dokïadnie do
jednego zadania, Twoje programy stanÈ siÚ ïatwiejsze do zrozumienia i poprawiania. Upewnij siÚ, ĝe wiesz, jak funkcje przekazujÈ miÚdzy sobÈ dane — to znaczy,
ĝe rozumiesz, jak dziaïa mechanizm argumentów i zwracania wartoĂci przez funkcje.
Wiedz, ĝe argumenty i zmienne lokalne majÈ wewnÈtrz funkcji zasiÚg prywatny;
dlatego teĝ zadeklarowanie dwóch zmiennych o tej samej nazwie w róĝnych funkcjach
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utworzy dwie róĝne zmienne. Funkcja nie ma bezpoĂredniego dostÚpu do zmiennych
zadeklarowanych w innej funkcji. Takie ograniczenie uïatwia zachowanie integralnoĂci danych. JeĂli jednak chcesz, aby funkcja miaïa dostÚp do danych innej funkcji,
moĝesz uĝyÊ (jako argumentów) wskaěników.

Podsumowanie rozdziaïu
Funkcje sÈ elementami, z których zïoĝone sÈ programy. Kaĝda funkcja powinna mieÊ
jedno dobrze okreĂlone zadanie. Do przekazywania wartoĂci do funkcji sïuĝÈ argumenty, a do zwracania wartoĂci — sïowo kluczowe return. JeĂli funkcja zwraca wartoĂÊ nienaleĝÈcÈ do typu int, musisz okreĂliÊ jej typ zarówno w definicji, jak i w obszarze deklaracyjnym funkcji wywoïujÈcej. JeĂli chcesz, aby funkcja mogïa wpïywaÊ na
zmienne w funkcji wywoïujÈcej, uĝyj adresów i wskaěników.
Standard ANSI C udostÚpnia prototypy funkcji — przydatne narzÚdzie, które daje kompilatorom moĝliwoĂÊ sprawdzania poprawnoĂci wywoïañ funkcji pod kÈtem liczby i
typów przekazywanych parametrów.
Funkcja w jÚzyku C moĝe wywoïywaÊ samÈ siebie; zjawisko to nosi nazwÚ rekurencji.
Niektóre problemy obliczeniowe dobrze pasujÈ do rekurencji, ale sama rekurencja
moĝe byÊ nieefektywna czasowo i pamiÚciowo.

Pytania sprawdzajÈce
Odpowiedzi na pytania sprawdzajÈce znajdziesz w dodatku A.
1. Na czym polega róĝnica miÚdzy argumentem faktycznym i formalnym?
2. Napisz nagïówki funkcji (w stylu ANSI) odpowiadajÈce poniĝszym opisom (pomiñ
treĂÊ funkcji):
a) funkcja pakiet() wyĂwietla liczbÚ zer okreĂlonÈ przez przekazany jej argument typu int.
b) funkcja bieg() pobiera dwa argumenty typu int i zwraca typ int.
c) funkcja zgadula() nie pobiera argumentów i zwraca wartoĂÊ typu int.
d) funkcja podloga() pobiera zmiennÈ typu double oraz adres zmiennej typu
double i zapisuje przekazanÈ zmiennÈ pod podanym adresem.
3. Napisz nagïówki funkcji (w stylu ANSI) odpowiadajÈce poniĝszym opisom
(pomiñ treĂÊ funkcji):
a) funkcja n_znak() pobiera argument typu int, a zwraca argument typu char.
b) funkcja cyfry() pobiera argument typu double oraz argument typu int,
a zwraca liczbÚ typu int.
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c) funkcja ktory() pobiera dwa adresy wartoĂci typu double i zwraca adres
wartoĂci typu double.
d) funkcja los() nie pobiera argumentów, a zwraca wartoĂÊ int.
4. Zaprojektuj funkcjÚ zwracajÈcÈ sumÚ dwóch liczb caïkowitych.
5. Jakie zmiany (jeĂli w ogóle) musiaïbyĂ wprowadziÊ w funkcji z pytania 4, aby
sumowaïa ona dwie liczby typu double?
6. Zaprojektuj funkcjÚ zmien(), która pobiera dwie zmienne typu int o nazwach
x i y i przypisuje im odpowiednio wartoĂÊ ich sumy i róĝnicy.
7. Czy poniĝsza definicja funkcji jest poprawna?
void salami(num)
{
int num, licznik;
for (licznik = 1; licznik <= num; num++)
printf(" o salami mio!\n");
}

8. Napisz funkcjÚ zwracajÈcÈ najwiÚkszy z trzech argumentów caïkowitych.
9. ZakïadajÈc poniĝsze dane wyjĂciowe:
Wybierz jedna z ponizszych mozliwosci:
1) kopiowanie plikow
2) przenoszenie plikow
3) usuwanie plikow
4) koniec
Podaj numer wybranej opcji:

a) Napisz funkcjÚ, która wyĂwietla menu skïadajÈce siÚ z czterech ponumerowanych opcji (powinno ono wyglÈdaÊ tak, jak powyĝej).
b) Napisz funkcjÚ pobierajÈcÈ dwa argumenty typu int: granicÚ dolnÈ i górnÈ.
Powinna ona odczytaÊ z klawiatury liczbÚ caïkowitÈ. JeĂli liczba nie mieĂci siÚ
w granicach, funkcja powinna ponownie wyĂwietliÊ menu (korzystajÈc z funkcji
z punktu a) i pobraÊ nowÈ wartoĂÊ. W przypadku wpisania liczby mieszczÈcej
siÚ w granicach funkcja powinna zwracaÊ jÈ do funkcji wywoïujÈcej. Wpisanie
wartoĂci nieliczbowej powinno spowodowaÊ zwrócenie z funkcji wartoĂci 4.
c) Napisz program atrapÚ wykorzystujÈcy funkcje z punktów a. i b. tego pytania.
Sïowo „atrapa” oznacza, ĝe program nie musi naprawdÚ wykonywaÊ czynnoĂci
zapowiadanych w menu; powinien on po prostu wyĂwietlaÊ opcje i pobieraÊ
odpowiedě uĝytkownika.

mwiczenia
1. Zaprojektuj funkcjÚ min(x,y), zwracajÈcÈ mniejszÈ z dwóch wartoĂci typu double, i przetestuj jÈ za pomocÈ prostego programu.
2. Zaprojektuj funkcjÚ rzad_zn(ch,i,j), wyĂwietlajÈcÈ znak ch w kolumnach od i do j.
Wypróbuj jÈ w prostym programie.
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3. Napisz funkcjÚ, która pobiera trzy argumenty: znak oraz dwie liczby caïkowite.
Pierwsza liczba okreĂla liczbÚ razy, jakÈ naleĝy wyĂwietliÊ znak w jednym wierszu;
druga liczba okreĂla liczbÚ wierszy. Napisz program, który wykorzystuje tÚ funkcjÚ.
4. ¥redniÈ harmonicznÈ dwóch liczb uzyskujemy przez znalezienie odwrotnoĂci danych liczb, wyciÈgniÚcie z nich Ăredniej arytmetycznej i obliczenie odwrotnoĂci
otrzymanego wyniku. Napisz funkcjÚ, która pobiera dwa argumenty typu double
i zwraca ich ĂredniÈ harmonicznÈ.
5. Napisz i sprawdě funkcjÚ o nazwie wieksze_od(), która zamienia zawartoĂÊ obu
zmiennych typu double wiÚkszÈ z nich. Na przykïad wieksze_od(x,y) przypisze obu zmiennym x i y wartoĂÊ wiÚkszej z nich.
6. Napisz i sprawdě funkcjÚ, która pobiera adresy trzech wartoĂci typu double
i przepisuje najmniejszÈ z tych wartoĂci pod pierwszy adres, wartoĂÊ ĂrodkowÈ
pod drugi adres, a wartoĂÊ najwiÚkszÈ pod trzeci adres.
7. Napisz program, który odczytuje znaki z wejĂcia standardowego aĝ do wystÈpienia
koñca pliku. Dla kaĝdego znaku program powinien informowaÊ, czy jest on literÈ.
JeĂli tak, program powinien równieĝ wyĂwietliÊ numer litery w alfabecie. Na przykïad litery c i C obie majÈ numer 3. Wykorzystaj funkcjÚ, która pobiera znak jako
argument i zwraca jego numer w alfabecie, jeĂli jest on literÈ; w przeciwnym
wypadku wartoĂciÈ zwracanÈ powinno byÊ –1.
8. W rozdziale 6. napisaliĂmy funkcjÚ potega(), która zwracaïa wynik podniesienia liczby typu double do potÚgi naturalnej (patrz listing 6.20). Ulepsz tÚ funkcjÚ
tak, aby poprawnie obsïugiwaïa potÚgi ujemne. Ponadto wbuduj w funkcjÚ zaïoĝenie, ĝe 0 do dowolnej potÚgi wynosi 0 oraz ĝe podniesienie dowolnej liczby
do potÚgi 0 daje wynik 1 (funkcja powinna zasygnalizowaÊ, ĝe 0 do potÚgi 0 nie
zadziaïa i ĝe funkcja zamiast tego uĝyje wartoĂci 1). Uĝyj pÚtli. Przetestuj funkcjÚ
w programie.
9. Ponownie wykonaj Êwiczenie 8. — tym razem uĝyj funkcji rekurencyjnej.
10. Uogólnij funkcjÚ do_binar z listingu 9.8 do postaci do_podst_n(), pobierajÈcej
jako drugi argument wartoĂÊ z przedziaïu od 2 do 10. NastÚpnie powinna ona
wyĂwietliÊ liczbÚ pobranÈ jako pierwszy argument w odpowiadajÈcym drugiemu
argumentowi systemie liczbowym. Na przykïad funkcja do_podst_n(129, 8)
wyĂwietli 201, co jest ósemkowym odpowiednikiem liczby 129. Sprawdě dziaïanie
funkcji, piszÈc wykorzystujÈcy jÈ program.
11. Napisz i przetestuj funkcjÚ Fibonacci(), która zamiast rekurencji do obliczania
kolejnych wyrazów ciÈgu Fibonacciego uĝywa pÚtli.
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B

abstrakcyjne typy danych,
806
adres, 392, 396
struktury, 642
adresowanie bajtowe, 424
alternatywna pisownia, 1011
analiza programu, 347, 363
analogiczny typ rzeczywisty,
927
anatomia programu, 53
ANSI C, 31, 32, 40
argument
argc, 518
argv, 519
argumenty, 62, 115
faktyczne, 204, 369, 370
formalne, 204, 368, 893
funkcji, 366, 368
makra, 738
makra w ïañcuchach, 741
nieokreĂlone, 377
wiersza poleceñ, 517, 519,
592
ASCII, 96
asercja, 780
ATD, 806, 821, 831
automatyczna zmiana ziarna,
559
awans, 200

bajt, 84, 694
bezpoĂrednie przekazywanie
zmiennej, 911
biaïe znaki, 163
biblioteka, 31, 38, 44,
Patrz takĝe plik
assert.h, 780
C, 731, 764
ctype.h, 292
fenv.h, 942, 943
I/O, 962
math.h, 254
string.h, 782
tgmath.h, 771
binarne liczby
zmiennoprzecinkowe, 696
bit, 84
najbardziej znaczÈcy, 695
najmniej znaczÈcy, 695
bitowa
alternatywa, 700
alternatywa wyïÈczajÈca,
700
koniunkcja, 699
negacja, 699
bitowe operatory
logiczne, 699
przesuniÚcia, 704, 705
bity, 694
odwracanie, 703
sprawdzenie wartoĂci, 703
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ustawianie, 702
zerowanie, 702
blok, 171, 197, 533
bloki bez klamr, 541
bïÈd, 80
obcinania wartoĂci, 109,
224
semantyczny, 71, 876
skïadniowy, 70, 876
bufor, 325
wejĂciowy, 325, 337
wyjĂcia, 118
buforowanie, caching, 575,
591, 606
peïne, 326
wierszowe, 326

C
C++, 1006–1012
ciaïo funkcji, 59
czarna skrzynka, 370
czas trwania
obiektu, 533
zmiennej, 537
czÚĂÊ
gïówna funkcji, 64
uïamkowa, 105
czytelnoĂÊ programów, 65
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D
dane, 79
binarne, 610
tekstowe, 610
wejĂciowe, 157, 343, 348
wyjĂciowe, 139
data i czas, 975
debugger, 73
debugowanie, 35
definicja
funkcji, 364, 368, 401, 436
interfejsu, 823
kolejki, 822
ïañcuchów, 464
makra, 734
tablicy ïañcuchów, 466
zmiennej strukturalnej,
628
definicje standardowe, 957
degradacja, 200
deklaracja
_Static_assert, 781
argumentów, 573
argumentów tablicy, 426
definiujÈca, 549
nawiÈzujÈca, 549
struktury, 627
tablicy, 407
tablicy struktur, 634
unii, 685
wskaěników, 396
z wyprzedzeniem, 258
zmiennych, 58, 87, 927
typu char, 97
zmiennoprzecinkowych
, 106
dekrementacja, 186, 190
dereferencja, 396
wskaěników, 778
niezainicjalizowanych,
434
dïugoĂÊ ïañcucha, 127
dodawanie do wskaěnika,
423, 457
dokumentacja, 66, 915
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doïÈczanie
bibliotek, 765
plików, 746, 765
dopeïnienie
dwójkowe, 149
jedynkowe, 699
dostÚp
automatyczny, 764
do biblioteki, 764
do pliku, 588
do skïadników struktury,
640
sekwencyjny, 842
swobodny, 602, 615, 841
drzewo binarne, ATD, 664,
844, 868, 913
AVL, 869
dodawanie pozycji, 849
implementacja, 849
interfejs, 846
przechodzenie, 858
testowanie, 863
usuwanie, 858
usuwanie pozycji, 853
znajdowanie pozycji, 852
drzewo wyraĝenia, 181
dwuznaki, 992
dynamiczna tablica, 565
dynamiczny przydziaï
pamiÚci, 453, 569, 570
dyrektywa
#define, 133, 389, 674, 733
#elif, 755
#else, 751
#endif, 751
#error, 758
#if, 755
#ifdef, 751
#ifndef, 753
#include, 55, 164, 389, 746
#line, 757
#pragma, 758
#undef, 750
STDC_FP_CONTRACT,
1003
dyrektywy preprocesora, 55,
731

dziaïania na wskaěnikach,
430
dziecko, 844

E
efektywnoĂÊ, 25
elastyczne skïadniki
tablicowe, 654
elastycznoĂÊ, 26
element tablicy, 251
EOF, end of file, 329, 595
etykieta, 305
case, 307
struktury, 628
etykiety wielokrotne, 308

F
faïsz, 225
FIFO, first in, first out, 822
flaga, 285
formatowanie ïañcuchów
znakowych, 146
formaty
zmiennoprzecinkowe, 110
funkcja, 38, 361
abort(), 780
atan(), 768
atan2(), 768
atexit(), 773, 774
atof(), 521
atoi(), 520
atol(), 521
calloc(), 568
clock(), 790
exit(), 592, 773
fclose(), 596
fabs(), 224
feof(), 612
ferror(), 612
fflush(), 608
fgetpos(), 606
fgets(), 129, 477, 524, 601,
627
fopen(), 593, 606
fpos_t, 606
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fprintf(), 599, 659
fputs(), 478, 488, 601
fread(), 609, 611, 660, 663
free(), 563, 565, 568
fscanf(), 599
fseek(), 602–605
fsetpos(), 606
ftell(), 602–605
fwrite(), 609, 611, 660, 663
getc(), 595
getchar(), 52, 81, 273, 324,
489, 595
gets(), 475
gets_s(), 477, 482
isalpha(), 277
islower(), 292
main(), 54–56, 74, 347, 546
malloc(), 563, 565, 650, 797
memcpy(), 782
memmove(), 782
printf(), 62, 96, 138–141,
151, 488, 520, 540
putc(), 595
putchar(), 273, 324, 489,
595
puts(), 486, 493
qsort(), 677, 775, 777
rand(), 561
rewind(), 599, 663
scanf(), 81, 138, 154–158,
484
setvbuf(), 608, 615
skroc(), 492
sprintf(), 508, 520
sqrt(), 768
srand(), 563
strcat(), 493
strchr(), 510, 511, 684
strcmp(), 496–499, 502
strcpy(), 503, 505
strftime(), 977, 978
strlen(), 127–131, 492
strncat(), 495, 599
strncpy(), 503, 506
strpbrk(), 510
strrchr(), 510
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strstr(), 510
strtod(), 521
strtol(), 521
strtoul(), 521
sumuj2d(), 451
time(), 559
tolower(), 277
toupper(), 277, 517
ungetc(), 608
wczytaj(), 483
funkcje
bezpowrotne, 764
do obsïugi znaków, 940
do obsïugi znaków
szerokich, 981–987
dotyczÈce liczb
zespolonych, 938, 939
inline, 1011
lokalizacji, 947
ïañcuchowe, 463, 491,
970–972
matematyczne, 767,
949–954, 973
ogólnego uĝytku, 772,
964–970
porównujÈce, 778
przetwarzajÈce tablice,
446
pseudolosowe, 555
statyczne, 554
sygnaïów, 955
w setjmp.h, 954
w time.h, 976, 977
w wctype.h, 986
we-wy, 56, 138, 323,
962–964
we-wy dla szerokich
znaków, 981
wplatane, 745, 761, 762
z argumentami, 203
z argumentem VLA, 450
zewnÚtrzne, 554
znakowe, 276
funkcje-makro
diagnostyczne, 937

G
GNU C, 42
GNU Compiler Collection, 41

I
IDE, Integrated Development
Environment, 35, 43, 44
identyfikator, 532
implementacja
drzewa binarnego, 849
funkcji interfejsu, 828
interfejsu, 815
reprezentacji danych, 824
indeks, 252, 414
indeksowanie tablic, 416
inicjalizacja
oznaczona, 412
struktury, 630
tablicy, 412
tablicy dwuwymiarowej,
420
wskaěnika do struktury,
639
zmiennej, 87
zmiennej typu char, 97
zmiennych
zewnÚtrznych, 547
inicjalizatory oznaczone
struktur, 631
inicjalizowanie
tablic, 468
tablic znaków, 466
zmiennych
automatycznych, 542
inkrementacja, 186
instrukcja, 169, 194, 271, 930
break, 301, 305, 313, 935
continue, 298, 314, 936
do while, 932
for, 932
goto, 311, 314, 936
if, 270, 933
if else, 272, 274
printf, 54
pusta, 223
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instrukcja
return, 371
switch, 304, 305, 310, 934
typedef, 768
while, 931
instrukcje
deklaracji, 58
przypisania, 62, 74, 195
rozgaïÚzienia, 271
skoku, 315
sterujÈce, 215, 269
strukturalne, 195
wyraĝeniowe, 194
wywoïania funkcji, 195
zïoĝone, 197
zwrotu, 64
interfejs, 813, 823
dla kolejki, 827
dla listy, 808
drzewa binarnego, 846
uĝytkownika, 337

J
jednostka
centralna, CPU, 28
pamiÚci, 423
translacji, 536
jÚzyk
C, 23
C++, 1006
jÚzyki
maszynowe, 29
wysokiego poziomu, 29

K
K&R C, 30
klamry, 58
klasa zmiennych, 410, 532,
538, 552, 570, 925, 928
a funkcje, 554
automatyczna, 580
rejestrowa, 580
statyczna
bez ïÈcznoĂci, 580
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z ïÈcznoĂciÈ
wewnÚtrznÈ, 580
z ïÈcznoĂciÈ
zewnÚtrznÈ, 580
klasyfikacja znaków
szerokich, 985
kod
startowy, 38, 39
wplatany, 744
wykonywalny, 26, 35, 49
kolejka, 822
implementacja, 828
interfejs, 823, 827
symulowanie, 834
testowanie, 832
typu FIFO, 822
kolejnoĂÊ obliczeñ, 180, 182
dla operatorów
logicznych, 290
wyraĝeñ logicznych, 921
komentarz, 36, 54, 57, 217, 335
do prototypu, 810
kompilacja, 35, 40
DOS, 388
Linux, 38, 42, 388
Unix, 39, 387
warunkowa, 751
Windows, 43
kompilator, 29, 39, 68, 74
cc, 40, 42
Cygwin, 43
gcc, 41, 542
MinGW, 43
kompilatory Borland C, 633
kompresja
bezstratna, 795
pliku, 597
komputery Mac, 45
komunikacja pomiÚdzy
funkcjami, 398
koniec pliku, 159, 329
konstrukcja
if else, 272, 278, 280
switch case, 304, 307
konwersja, 148
argumentów typu float,
144

formatu typów
caïkowitych, 946
ïañcuchów, 979
ïañcuchów do liczb, 520
typu, 199, 779
korzeñ, root, 844
korzystanie z interfejsu, 813
kwalifikator, 929
_Atomic, 577
typu ANSI C, 572
typu const, 572, 1008
typu restrict, 576
typu volatile, 575

L
liczby
binarne, 694
caïkowite, 85, 806, 946,
960
bez znaku, 925
ze znakiem, 925
ze znakiem, 695
zespolone, 84, 926, 937,
1004, 1011
zmiennoprzecinkowe, 85,
105
linker, 35, 38–41, 49, 875
lista
interfejs, 808
lista ïÈczona, 797–801, 826
a tablice, 840
tworzenie, 803
wyĂwietlanie, 802
literaïy
liczb caïkowitych, 88
ïañcuchowe, 465, 524
zïoĝone, 453, 652
LLVM, 41
lokalizacja, 162, 947
l-wartoĂÊ, 173, 532
modyfikowalna, 174
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ïañcuch, string, 115, 524
sterujÈcy, 140
znakowy, 100, 125, 127, 463
ïañcuchowe wejĂcie-wyjĂcie,
463
ïañcuchy
a funkcje znakowe, 515
a wskaěniki, 473
wczytywanie, 475
wyĂwietlanie, 486
ïÈczenie
danych znakowych
i numerycznych, 352
else z if, 281
ïañcuchów, 154
wejĂcia liczbowego
i znakowego, 340
ïÈcznik preprocesora, 742
ïÈcznoĂÊ
wewnÚtrzna, 535, 550
zewnÚtrzna, 535, 545
zmiennej, 531, 535, 580

M
makra, 734
a funkcje, 744
argumentów, 956
kategorii, 947
o zmiennej liczbie
argumentów, 743
predefiniowane, 756
sygnaïów, 955
typu void, 955
w math.h, 949
w float.h, 943, 945
w stdalign.h, 956
w stdbool.h, 957
w stddef.h, 958
w wchar.h, 980
makro
_Noreturn, 970
assert(), 780
mantysa, 105, 109
maska, 701
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mechanika programowania,
37
menu, 349
metoda dopeïnienia
dwójkowego, 695
jedynkowego, 696
metody inicjalizacji tablicy,
421
Microsoft Visual Studio, 45
moc, 26
model reprezentacji
zmiennoprzecinkowej, 998
modyfikacja zmiennych, 394
modyfikator, 675
*, 160
const, 135
modyfikatory
printf(), 141, 146
scanf(), 156, 157
modyfikowalna l-wartoĂÊ,
532
modyfikowanie programu,
36

N
nagïówek, 55
funkcji, 64
najszybsze typy o
minimalnym rozmiarze,
989
nawias
klamrowy, 541
kwadratowy, 416
nazwy
funkcji-makr, 745
staïych symbolicznych, 133
tablicy, 457
zmiennych, 60
zmiennych
zewnÚtrznych, 549
znaków, 993
niedomiar, 109
zmiennoprzecinkowy,
108
nieprawidïowe argumenty
funkcji, 375

nieskoñczonoĂÊ, 108
niezgodnoĂÊ konwersji, 148
notacja
naukowa, 105
tablicowa, 438
wskaěnikowa, 430
wykïadnicza, 105

O
obcinanie, 179
w kierunku do zera, 180
obiekt, 532
danych, 173
obliczanie wartoĂci, 1000
obliczenia numeryczne, 997
obsïuga
liczb zespolonych, 1004
ïañcuchów, 970
plików, 587
rozszerzonych zbiorów
znaków, 991
sygnaïów, 954
szerokich znaków, 1011
typów logicznych, 957
znaków, 939
znaków szerokich, 979
obszar zastosowañ, 27
odczytywanie plików, 618
odwracanie
bitów, 703
kolejnoĂci dziaïañ, 384
odwzorowanie znaków
szerokich, 985
offset, 252
ograniczenia const, 820
okreĂlenie celów programu,
33
oktet, 694
operacje niepodzielne, 957
operand, 174, 203
operator, 169, 919
!=, 276
##, 742
*=, 255
_Alignof, 924
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operator
adresu, &, 392, 397
alternatywy bitowej, |,
700
bitowej alternatywy
wyïÈczajÈcej, ^, 700
dekrementacji, --, 186
dereferencji, *, 396
dodawania, +, 175
dzielenia, /, 179
inkrementacji, ++, 186
koniunkcji bitowej, &, 699
mnoĝenia, *, 177
modulo, %, 184
negacji bitowej, ~, 699
odejmowania, -, 176
poĂredniej
przynaleĝnoĂci, ->, 640,
668
poĂrednioĂci, 396
przecinkowy, 241, 243
przekierowania, 333, 335
przesuniÚcia w lewo, <<,
704
przesuniÚcia w prawo,
>>, 704
przynaleĝnoĂci, ., 630, 668,
922
przynaleĝnoĂci
poĂredniej, 923
przypisania, =, 172, 203
relacyjny, 191
równoĂci, ==, 217
rzutowania, 202, 203
sizeof, 114, 131, 143, 183,
924
warunkowy, ?:, 296, 298,
315, 922
operatory
arytmetyczne, 203, 919
bitowe, 698, 715, 923
bitowe przesuniÚcia, 704,
705
dotyczÈce wskaěników,
922
dwuargumentowe, 176,
296
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jednoargumentowe, 176,
296
logiczne, 287–291, 921
przypisania, 239, 243, 920
relacyjne, 223, 231, 920
struktur i unii, 922
trójargumentowe, 296
znaku, 176, 922
opis funkcji, 765
opróĝnianie bufora, 118
ostrzeĝenia, 80

P
pamiÚÊ, 579
operacyjna, 28
parametry
aktualne, 62
faktyczne, 204
formalne, 62, 204, 436
wskaěnikowe, 428
peïne wyraĝenie, 196
pÚtla, 170, 188
do while, 245, 247
for, 234, 235, 242, 244
while, 170, 198, 216, 219,
259
pÚtle
liczÈce, 232
nieokreĂlone, 232
nieskoñczone, 222
odczytujÈce, 219
zagnieĝdĝone, 249
pielÚgnowanie, 36
pisanie programu, 33
pisownia operatorów, 946
plik, 327, 536, 587, 588
assert.h, 780, 937
complex.h, 772, 937, 1005
conio.h, 327
ctype.h, 277, 515, 890, 939
errno.h, 940
fenv.h, 941, 1002
float.h, 114, 136, 164, 943
hotel.h, 391
inttypes.h, 104, 946
iso646.h, 289

kolejka.c, 831
limits.h, 102, 136, 164
locale.h, 947
math.h, 767, 949, 1003
setjmp.h, 954
signal.h, 954
stdalign.h, 724, 956
stdarg.h, 785, 956
stdatomic.h, 957
stdbool.h, 285, 294, 957
stddef.h, 957
stdint.h, 958, 960
stdio.h, 54, 69, 329, 597,
962
stdlib.h, 558, 773, 964
stdnoreturn.h, 970
string.h, 130, 491, 524, 970
tgmath.h, 973
threads.h, 974
time.h, 674, 975
uchar.h, 978
wchar.h, 978
wctype.h, 986
pliki
kodu obiektowego, 38
kodu ěródïowego, 34, 37,
44, 49
nagïówkowe, 25, 69, 388,
746
obiektowe, 38
standardowe, 590
tekstowe, 333
wykonywalne, 38, 41
ěródïowe, 37, 40
plikowe wejĂcie-wyjĂcie, 599
pluskwy, bugs, 35
poddrzewo, 845
podstawianie w czasie
kompilacji, 133
podwyraĝenia, 193
pola bitowe, 698, 710, 719
a operatory bitowe, 715
pola struktury, 627
pole, 659
porzÈdek sortowania, 500
powtarzanie danych
wejĂciowych, 324
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poziomy wejĂcia-wyjĂcia, 590
prawda, 225-227
preprocesor, 56, 132, 731
priorytet
operatorów, 180, 182, 232
++ i --, 191
logicznych, 289
relacyjnych, 231
program, 64
kompresujÈcy pliki, 597
liczÈcy sïowa, 292
ïÈczÈcy, 35
programowanie
obiektowe, 532, 870
strukturalne, 25
uogólnione, 759
zstÚpujÈce, 25
programy wieloplikowe, 551
projekt, 44, 388
projektowanie
modularne, 25
programu, 34
prototyp funkcji, 68, 205, 364,
369, 375, 403, 436, 812, 1007
przebieg programu, 215
przechowywanie wartoĂci
wskaěników, 960
przedefiniowywanie staïych,
737
przedrostek
&, 127
0x, 107
przekazywanie
adresu zmiennej, 912
argumentów, 151, 152
skïadników struktur, 641
struktury jako
argumentu, 643
tablicy, 457
wartoĂci, 401
przekierowywanie, 323, 332,
587, 591
ïÈczone, 334
wejĂcia, 333
wyjĂcia, 334
przenoĂnoĂÊ typów, 25, 143,
605
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przepeïnienie, 108
bufora, 476
zmiennych caïkowitych,
93
przepïyw sterowania, 935
przesuniÚcie, offset, 603
w prawo, 704
wzglÚdne, 603
przeszukiwanie
dwudzielne, 842
sekwencyjne, 842
przetwarzanie wstÚpne, 55
przydziaï pamiÚci, 563
dla struktury, 629
dla tablicy, 467
przypisanie, 62
wskaěników, 1010
przyrostek
f, 107
l, 94
ll, 94
pseudokod, 218
punkty sekwencyjne, 196

Q
quick sort, 775

R
RAM, random access
memory, 28
raportowanie bïÚdów, 940
rejestr, register, 28
rekord, 659, 664
rekurencja, 379–386
koñcowa, 382
podwójna, 386
reprezentacja
danych, 793, 794
koloru, 713
ïañcuchów, 463
wartoĂci
zmiennoprzecinkowej,
697
znak-moduï, 695
rozgaïÚzienia, 269, 271

rozmiar tablicy, 416, 453
rozmiary typów, 113
rozszerzalne funkcje
klasyfikujÈce, 986
rozszerzone
typy caïkowite, 987
zbiory znaków, 991
rozwijanie makra, 734
r-wartoĂÊ, 173, 174
rzut kostkÈ, 559
rzutowanie typu, 202, 376,
567

S
sekwencje
sterujÈce, 63, 99, 117
trójznaków, 991
skalar, 408
skïadniki
struct lconv, 948, 949
struktury, 627
struktury timespec, 975
tablicy struktur, 634
skoki, 269, 313, 935
nielokalne, 954
sïowo, 84
sïowo kluczowe, 58, 73
_Alignas, 722
_Alignof, 722
_Generic, 759
const, 409, 436, 573
return, 372, 644
static, 575
struct, 628
typedef, 673
void, 377
sortowanie
ïañcuchów, 512
przez selekcjÚ, 514
wskaěników, 513
specyfikator
_Alignas, 722
_Alignof, 722
auto, 551
extern, 552
formatu, 88, 138, 977
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specyfikator
#, 56
%c, 101
%d, 88, 147
%e, 145
%f, 145
%hd, 95
%ho, 95
%ld, 94
%lld, 95
%llu, 95
%o, 90
%p, 393
%s, 127, 129, 485
%u, 94
%x, 90
&&, 288
register, 551
static, 552
specyfikatory
klasy zmiennych, 539, 551
konwersji, 144–147
scanf(), 156
sposoby tworzenia tablic, 565
sprawdzanie
poprawnoĂci danych, 343
wartoĂci bitu, 703
staïe, 83
caïkowite, 961
rozszerzone, 961, 991
zapis, 100
enum, 670
jawne, 133
ïañcuchowe, 129, 465, 524
standardowe, 136
symboliczne, 132, 137,
437, 733, 960
typu char, 1007
typu int, 88
typu long, 94
w stdlib.h, 965
wyraĝenie caïkowite, 416
zmiennoprzecinkowe, 106
znakowe, 97
stan
programu, 72
przesuniÚcia, 979
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standard
ANSI/ISO C, 31
C11, 32
C99, 31
zmiennoprzecinkowy
IEC, 997
standardowe
pakiety we-wy, 328, 590,
607
wejĂcie-wyjĂcie, 591, 606
wyjĂcie dla bïÚdów, 590
standardy C, 30, 40
statyczne zmienne
wewnÚtrzne, 545
zewnÚtrzne, 550
sterowanie pÚtlÈ while, 303
stos, stack, 151, 376, 912
stosowanie, Patrz uĝywanie
struktura, 685
struct tm, 976
timespec, 975
struktury, 625, 1009
a funkcje, 641
a pliki, 659
adres, 642
anonimowe, 657
deklaracja, 627
dostÚp do skïadników,
640
hierarchiczne, 844
inicjalizacja, 630
jako argument, 644
literaïy zïoĝone, 652
odwoïania do
skïadników, 630
pamiÚÊ, 632
tablice znakowe, 649
wskaěniki, 638, 648
zagnieĝdĝone, 636
zapisywanie, 659
strumienie wejĂciowe, 348
strumieñ, 327, 328
binarny, 904
stdin, 332
tekstowy, 904
styl, 198
sygnaï, 954

sygnatura funkcji, 401
symbol, Patrz specyfikator
formatu
symulowanie, 834
system
binarny, 694
dziesiÚtny, 694
ósemkowy, 697
szesnastkowy, 698
szablon struktury, 628

¥
Ărodowisko
IDE, 388
zmiennoprzecinkowe,
941

T
tablice, 126, 251, 407, 430, 456
a wskaěniki, 467, 469
dwuwymiarowe, 418, 457
dynamiczne, 565
ïañcuchów znakowych,
466, 471
nierówne, 473
o zmiennym rozmiarze,
VLA, 417, 449, 458, 569
ochrona zawartoĂci, 435
struktur, 632, 635
struktur a funkcje, 657
tablic, 442
w roli kolejki, 825
wielowymiarowe, 417,
442
wielowymiarowe
a funkcje, 446
znakowe, 127
testowanie, 35
drzewa, 863
kolejki, 832
tokeny, 737
translacja programu, 732
treĂÊ funkcji, 64
trójznaki, 991
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tryb
binarny, 588, 604, 609, 615
dla funkcji fopen(), 594
przedrostkowy
operatorów ++ i --, 186
przyrostkowy
operatorów ++ i --, 186
tekstowy, 588, 590, 604
tryby sterujÈce, 1002
trygonometria, 768
tworzenie
funkcji, 363
interfejsu uĝytkownika,
337
listy, 803
spisu ksiÈĝek, 626
staïych symbolicznych, 437
tablic, 565
typ danych
_Bool, 84, 102, 112, 229,
285
_Complex, 84
_Imaginary, 84
Boolean, 112
char, 83, 96, 163
double, 105, 106
float, 83, 105, 144
int, 83, 86
long, 83
long double, 105, 106
long int, 91
long long int, 91
short, 83
short int, 91
size_t, 511
time_t, 559, 674
unsigned int, 91
typy
bez znaku, 102
biblioteki fenv.h, 942
caïkowite, 84, 91, 119, 958
bez znaku, 112
przechowujÈce wartoĂci
wskaěników, 990
rozszerzone, 987
ze znakiem, 111
danych, 59, 83, 114, 925
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funkcji, 373
kwalifikowane, 572
logiczne, 926, 957, 1011
o rozmiarze
dokïadnym, 103, 958,
988
minimalnym, 103, 959,
989
maksymalnym, 960
pochodne, 456
przenoĂne, 102
rzeczywiste, 926
w stddef.h, 957
w stdlib.h, 964
w time.h, 975
w wchar.h, 980
wyliczeniowe, 669
ze znakiem, 102
zespolone i urojone, 110,
112
zmiennoprzecinkowe, 84,
112, 120, 770, 943
znakowe, 112, 925
zwracane funkcji, 401

U
ukrywanie danych, 810, 822
uïamki binarne, 696
Unicode, 97
unie, 665, 685, 716, 1009
anonimowe, 667
uniwersalne nazwy znaków,
UCN, 993
uruchomienie programu, 35
ustawianie bitów, 702
ustawienia lokalne, 947
usuwanie
bïÚdów, 35, 69
drzewa, 858
pozycji, 857
wÚzïa, 855
uĝywanie
asercji, 780
instrukcji goto, 312
kwalifikatora const, 436,
439, 573

kwalifikatorów, 578
sïowa enum, 670
unii, 666
zmiennych
zewnÚtrznych, 548

V
VLA, variable-length array,
417, 449

W
wady, 26
wartoĂci
ósemkowe, 89
szesnastkowe, 89
zdenormalizowane, 999
znormalizowane, 999
wartoĂÊ
EXIT_FAILURE, 565
EXIT_SUCCESS, 566
NaN, 109
size_t, 184
wyraĝenia, 174
zwracana funkcji, 255,
258, 371
printf(), 151
scanf(), 159
warunek
wejĂcia, 221
wyjĂcia, 245
wczytywanie ïañcuchów, 475
wejĂcie, 323
buforowane, 325
liczbowe, 340
niebuforowane, 326
standardowe, 332
znakowe, 340
wejĂcie-wyjĂcie
niskiego poziomu, 327,
590
plikowe, 606
wysokiego poziomu, 590
wÚzeï, node, 809
wielokrotne deklaracje, 67
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wiersz, 153
logiczny, 732
poleceñ, 517
wïaĂciwoĂci
klas zmiennych, 928
liczb caïkowitych, 806
wprowadzanie z klawiatury,
327
wskaěnik, pointer, 392, 423,
467, 473
do funkcji, 677
do plików
standardowych, 597
do staïej, 438
do struktur, 638, 639, 648
do tablic, 422, 430
do tablic
wielowymiarowych,
439, 442
do typu char, 564
do typu void, 564
do znaków, 649
gïówny, 799
plikowy, 594
stderr, 597
stdin, 597
stdout, 597
pusty, 479, 482
wskaěniki
dereferencja, 434
dziaïania, 432, 433
zgodnoĂÊ, 444
wspóïdzielona przestrzeñ
nazw, 672
wspóïrzÚdne biegunowe, 790
wstawianie elementu
do listy ïÈczonej, 841
do tablicy, 841
wyjĂcie, 323
wyliczenia, 686, 1010
wyraĝenia, 169, 199, 208, 271,
930
logiczne, 291, 921
relacyjne, 219, 223, 233,
287, 315, 920
warunkowe, 296
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wyrównanie, 956
danych, 722
wyĂwietlanie
listy, 802
ïañcuchów, 153, 486
wartoĂci, 88
ósemkowych, 90
szesnastkowych, 90
typów, 94
zmiennoprzecinkowych,
107
wielu wartoĂci, 67
wywoïanie funkcji, 63, 369

Z
zagnieĝdĝanie instrukcji if,
280, 283
zakres
dla typów, 92
tablic, 414
zalety, 24
zaokrÈglanie, 1001
zapisywanie
plików, 618
struktury, 660
zarzÈdzanie pamiÚciÈ, 531,
563
zasada modularnoĂci, 254
zasiÚg
blokowy, 533, 543
funkcji, 534
plikowy, 535
prototypu funkcji, 535
zmiennej, 533, 579
zastosowania plików
nagïówkowych, 749
zbiór instrukcji, 28
zerowanie bitów, 702
zewnÚtrzna klasa zmiennych,
545
zgodnoĂÊ wskaěników, 444
ziarno, 556
zintegrowane Ărodowisko
programistyczne, IDE, 35,
43, 746

zliczanie sïów, 292
zmiana ziarna, 559
zmienna liczba argumentów,
785, 956
zmienne, 83
automatyczne, 538, 552
lokalne, 366
o statycznym czasie
trwania, 552
o zasiÚgu blokowym, 552
rejestrowe, 543
statyczne, 543, 555
o ïÈcznoĂci
wewnÚtrznej, 550
o ïÈcznoĂci zewnÚtrznej,
545
strukturalne, 625, 628
wskaěnikowe, 432
zewnÚtrzne, 545
znaczniki printf(), 142, 143
znak, 96, 129
apostrofu, ‘, 97
backslash, \, 63
dolara, $, 898
hash, #, 164, 203
koñca pliku, EOF, 329,
595
nowej linii, \n, 54, 154, 487
procentu, %, 141
pusty, 482
zerowy, \0, 127, 164, 252
znaki
biaïe, 163
niedrukowane, 98, 129,
153
szerokie, 979, 982, 994, 996
wielobajtowe, 993, 996
znakowe wejĂcie-wyjĂcie,
323
znormalizowane wartoĂci
zmiennoprzecinkowe, 999
zwalnianie pamiÚci, 805

Poleć książkę

