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Rekurzió egyszeruen és érdekesen 
IV. rész 

 

Rekurzív függvények – II. 
Az elozo részben a alábbi sablont ajánlottam a rekurzív függvények megközelítésére: 

Pascal  
Function f(<a feladat paraméterei>):<típus>; 
Var talca:<tipus>; 
Begin 
 if <banalitás feltétele> then <banális eset kezelése> 
  else 
  begin 
   talca:=f(<átruházott rész paraméterei>); 
   <saját rész> 
  end; 
end; 

Emlékszel még a három rávezeto kérdésre amely segíthet a sablon kitöltésében? 

1. kérdés 
Hogyan vezetheto vissza a feladat egy hasonlóképpen megoldható, de egyszerubb feladatra? 

Az erre a kérdésre adott válaszod világosan el fogja határolni az rekurzívan átruházandó 
oroszlánrészt a felvállalt saját résztol. Továbbá nyilvánvalóvá fogja tenni mind a fo feladat, 
mind az átruházott feladat paramétereit. 

2. kérdés 
Miután tálcán megkapom az átruházott rész eredményét, hogyan építhetem fel ebbol a 

teljes feladat eredményét a felvállalt saját rész megoldása által? 

3. kérdés 
Mikor tekintem a feladatot annyira banálisnak, hogy teljesen felvállalom a megoldását 

anélkül, hogy valamit is rekurzívan átruháznék belole? 
 

A sablon azt ajánlja, hogy eloször a feladat oroszlánrészét oldd meg a rekurzív hívás 
által és azután a felvállalt saját részt. Azonban vannak olyan esetek – ilyen a következo 
feladat is –, amikor célszerubb eloször megvizsgálni a saját részt. Miért? Azért, mert 
bizonyos esetekben a saját rész vizsgálata megoldhatja a teljes feladatot, szükségtelenné 
téve ezáltal az oroszlánrész megoldását. Íme egy példa: 

 

2. Írj rekurzív függvényt, amely egy logikai értéket térít vissza attól függoen, 
hogy egy n elemu számsorozat, amelynek elemei egy a tömbben vannak tárolva,  

 a.) tartalmaz-e nullát? 
 b.) szimmetrikus-e? 
 

Kezdjük újra azzal, hogy megválaszoljuk a három kulcskérdést eloször az a.) pontra, 
majd pedig a b.) pontra vonatkozóan. Feltételezzük, hogy a számsorozat az a tömb a[1], 
a[2], ... a[n] (rövidítve  a[1..n]) elemeiben van tárolva.  

1. válasz 
I. Az a[1..n] tömb vizsgálata (tartalmaz-e nullát) visszavezetheto az a[1..n-1]  rész-

tömb vizsgálatára, majd pedig az a[1..n-2] résztömbére, és így tovább míg a feladat 
banálissá nem zsugorodik. 

a[1..n] >> a[1..n-1] >> a[1..n-2] >> ... 
általánosan:  a[1..j] >> a[1..j-1] 
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II. Egy másik lehetoség, ha a számsorozat elejérol hagyjuk el sorra az elemeket: 
a[1..n] >> a[2..n] >> a[3..n] >> ... 
általánosan:  a[i..n] >> a[i+1..n] 
 

III. Egyes feladatok természete megköveteli, hogy ötvözzük az elobbi két módszert 
(ilyen például a feladat b.) pontja is). 

a[1..n] >> a[2..n-1] >> a[3..n-2] >> ... 
általánosan:  a[i..j] >> a[i+1..j-1] 
 

Az alábbi ábrák az elso két módszert mutatják be, hiszen ezek ajánlják magukat a 
feladat a.) pontja esetén: 

 
2. válasz 
Miután a tálca változóban megkapom vagy az a[1..j-1]  vagy pedig az a[i+1..n]  sza-

kasz vizsgálatának eredményét, így gondolkodhatom: akkor van nulla az a[1..j] vagy az 
a[i..n] tömbszakaszban, ha vagy a tálca értéke logikai igaz, vagy a nekem maradt elem 
(elso esetben az a[j], másodikban az  a[i]) nulla. Bár ez a kézenfekvo gondolkodásmód a 
megadott sablon alapján, mégis figyeld meg a következot: 

Ha a saját részt képviselo elem nulla, akkor nyilvánvaló, hogy van a számsorozatban 
nulla és nem szükséges az oroszlánrész vizsgálata. Ha viszont a saját részt képviselo 
elem nem nulla, akkor szükséges az oroszlánrész vizsgálata is, sot ez esetben teljes en 
tole fog függeni a feladat eredménye. 

3. válasz 
A feladat akkor tekintheto banálisnak, ha az a[1..j] vagy az a[i..n] tömbszakasz vagy 

egy elemet tartalmaz (j = 1 vagy i = n), vagy egyet sem (j = 0 vagy i > n). A második vál-
tozat jelen esetben elonyösebb, mert az eredmény magától értetodoen logikai hamis 
(egy nemlétezo számsorozatban nincs nulla). Az elso változat esetében szükséges azon 
egyetlen elem megvizsgálása, hogy nulla-e vagy sem. 

Íme a feladatot megoldó rekurzív függvény. A Pascal változat az elso esetet meríti 
ki, a C/C++ változat pedig a másodikat. Banális esetnek is más-mást választottam a két 
változatban. 

Pascal 
Function van_nulla (j:integer):boolean; 
{ellenörzi, hogy az a[1..j] tömbszakasz 

 tartalmaz-e nullát} 
{Var talca:boolean;} 
begin 
 if j = 0 then van_nulla:=FALSE 
  else 
  begin 
     if a[j] = 0 then van_nulla:= TRUE 
     else 
       van_nulla:= van_nulla (j-1); 
  end; 
end; 

C++ 
int van_nulla (int i) 
{/* ellenörzi, hogy az a[i..n] tömbszakasz 

tartalmaz-e nullát*/ 
// int talca; 
 if (i == n) if (a[i] == 0) return 1; 
   else return 0; 
 else 
 { 
  if (a[i] == 0) return 1; 
  else 
  return van_nulla (i+1); 
 } 
} 

 

Az alábbi ábra nyomon követi a van_nulla(1,n) függvényhívás végrehajtását. 
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1. eset (Pascal változat): n=3, a[1..3]={7, -3, 15} 
 

Foprogram        FALSE 
 j<-3      FALSE ^ FALSE 
  j<-2    FALSE ^ FALSE  
   j<-1  FALSE ^ FALSE   
    j<-0 ^ FALSE    

2. eset (C/C++ változat): n=4, a[1..4]={7, -3, 0, 15} 
 

Fofüggvény      1 
 i<-1    1  ̂1 
  i<-2  1  ̂1  
   i<-3  ̂1   

Figyeld meg, hogy a második példában a lépcso 
egy fokkal alacsonyabb? Miért van ez? Mivel felcse-
réltük az oroszlánrész és a saját rész megoldásának 
sorrendjét. Átlátod, hogy miért ez a válasz?  

A feladat b.) pontjához csak az ábrát fogom meg-
adni és a kész függvényeket, rád bízva, hogy tanul-
mányozd és megértsd oket. 
 

 

Pascal 
Function szimetrikus (i,j:integer):boolean; 
{ellenörzi, hogy az a[i..j] tömbszakasz szimetrikus-e} 
{Var talca:boolean;} 
begin 
 if i >= j then szimetrikus:=TRUE 
  else 
  begin 
  if a[i]<>a[j] then 
szimetrikus:=FALSE 
     else 
       szimetrikus:= szimetrikus (i+1,j-
1); 
  end; 
end; 

C++ 
int szimetrikus (int i, int j) 
{//ellenörzi, hogy az a[i..j] tömbszakasz 
szimetrikus-e // int talca; 
 if (i >= j) return 1; 
 else 
 { 
  if (a[i] != a[j]) return 0; 
  else 
  return szimetrikus (i+1,j-1); 
 } 
} 
 

Kátai Zoltán 

 

 

Optikai anyagvizsgálati módszerek 
III. rész 

Az elektromágneses sugárzásnak anyagi részecskékkel (molekulák, atomok, ionok) 
való kölcsönhatásakor energiacsere eredményeként a részecske E0 energiájú alapálla-
potból gerjesztett  (E1, E2, E3) energiájú állapotba juthat: 
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 1. ábra 
Molekula gerjesztése             Abszorpciós spektrum 


