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Cursul  9.b 

 

Funcţii recursive 
 

Antetul unei funcţii conţine toate informaţiile necesare compilatorului pentru a proiecta ape-

larea ei. De exemplu, în cazul funcţiei f cu antetul 
int f(double x, double y){ ... } 

la evaluarea unui apel de forma 
 a=f(1.0,2.0) 

compilatorul ştie că mai întâi trebuie depuse pe stivă valorile actuale 1.0 şi 2.0 ale celor doi para-

metrii  în două locaţii de tip double nou create, după care trebuie pus în execuţie codul funcţiei  f  

printr-o instrucţiune call  a asamblorului, iar la încetarea apelului  rezultatul, lăsat de funcţie într-un  

registru al microprocesorului, trebuie atribuit  lui a.  Când proiecteză codul  funcţiei  f  compilatorul 

deja a citit antetul acesteia, deci apelul de mai sus poate fi tradus în cod maşină chiar şi în cazul în 

care el apare în corpul funcţiei  f.  Intr-o astfel de situaţie spunem că f  se auto-apelează, sau că f es-

te o funcţie  recursivă. 

 In programul următor avem două exemple de funcţii recursive, unul bun şi altul rău. Amân-

două trec de faza de compilare, dar la rulare funcţia asaNu produce o eroare gravă de execuţie (de-

păşire de stivă), în timp ce asaDa are rezultatul afişat în comentariul final: 

  
#include<iostream> 
using namespace std; 
 
void asaNu(char ch){ 
 cout << ch; 
 asaNu(ch + 1); 
 return; 
} 
 
void asaDa(char ch){ 
 if (ch > 'z') return; 
 cout << ch; 
 asaDa(ch + 1); 
 return; 
} 
 
int main(void){ 
 asaDa('a'); 
 //asaNu('a'); 
 cout << endl; 
 return 0; 
} 
/* 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
Press any key to continue . . .*/ 

 

 In cazul funcţiei asaNu compilatorul ne dă avertismentul 
warning C4717: 'asaNu' : recursive on all control paths, function will cause 
runtime stack overflow 

deoarece constată că nu a fost prevăzută nici o cale de ieşire din recursivitate, printr-o testare care 

să oprească auto-apelarea la nesfârşit a funcţiei. Dacă trecem peste acest avertisment şi lansăm în 

execuţie funcţia, stiva se va umple imediat iar programul va fi stopat de către sistemul de operare. 

 La proiectarea unei funcţii recursive prima grijă a programatorului este să asigure ieşirea din 

recursivitate,  pe cât posibil chiar din prima instrucţiune (ca în cazul funcţiei asaDa).   

 O funcţie f  poate să fie recursivă şi fără să se auto-apeleze, atunci  când face parte dintr-un 

şir de funcţii care se apelează ciclic, de exemplu când în corpul ei există un apel către o funcţie g 
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care, la rândul ei o apelează pe f.  Şi în acestă situaţie trebuie asigurată, în primul rând,  ieşirea din 

recursivitate.  

 Să observăm că orice buclă iterativă poate fi implementată cu o funcţie recursivă. De exem-

plu, următorul for 

 
 for (int i = imin; i < imax; i++){ 
  cout << i << endl; 
 } 

 

este echivalent cu apelul pasCuPas(imin, imax) al funcţiei auto-apelante 

 
void  pasCuPas(int i, int imax){ 
 if (i >= imax) return; 
 cout << i << endl; 
 pasCuPas(i + 1, imax); 
 return; 
} 

 Avem aici două modalităţi distincte, una iterativă şi alta recursivă, pentru a produce acelaşi 

rezultat, dintre ele prima este de preferat, deoarece se execută mai repede (reiterările cu  for,  while 

sau do-while sunt mult mai rapide în C/C++ decât apelurile de funcţii) şi nu încarcă deloc stiva. In 

general, în limbajul C/C++ rezolvările iterative sunt mai eficiente decât cele recursive. 

 Iată o rezolvare cu funcţii recursive a problemei determinării valorii maxime a unui tablou, 

bazată pe observaţia că maximul unei mulţimi {ai, ai+1 ,... aj, aj+1, ...  ak} este egal cu cel mai mare 

dintre maximul submulţimii {ai, ai+1 ,... aj} şi maximul submulţimii {aj+1, ...  ak}: 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int maxim(int a[], int i, int k){  
 if(i>=k) return a[k]; 
 int j=(i+k)/2; 
 int maxStg=maxim(a,i,j); 
 int maxDrp=maxim(a,j+1,k); 
 return maxStg<maxDrp? maxDrp : maxStg; 
} 
int maximIterativ(int a[], int i, int k){  
 int max=a[i]; 
 for(int j=i+1;j<=k;j++) 
  max=(max>=a[j] ? max : a[j]); 
 return max; 
} 
const int n=100000; 
int a[n]={1,2,300,4,50,60,7,8,9,100}; 
int main(void){  
 cout<<maxim(a,0,n-1)<<endl; 
 cout<<maximIterativ(a,0,n-1)<<endl; 
 return 0; 
} 
 Am prezentat spre comparaţie şi rezolvarea iterativă clasică. Chiar dacă metoda recursivă de 

mai sus pare foarte eficientă,  numărul total de comparaţii este în ambele cazuri de ordinul lui n, de 

unde urmează că vitezele de execuţie sunt comparabile. In cazul recursiv, deoarece la fiecare etapă 

se înjumătăţeşte dimensiunea problemei, nivelul maxim de auto-apelare este de ordinul lui log2n; 

dar fiecare apel de pe nivelele intermediare generează două auto-apelări, în consecinţă numărul total 

de apeluri este de ordinul lui n.  

 Subliniem că orice metodă iterativă  se bazează tot pe surprinderea unei relaţii de recursivi-

tate a problemei rezolvate, de exemplu metoda implementată în funcţia maximIterativ  foloseşte în 

mod recurent faptul că  maximul mulţimii {ai, ai+1 ,...  ak} este egal cu cel mai mare dintre ak şi ma-

ximul submulţimii {ai, ai+1 ,... ak-1}.    
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Să studiem următoarea variantă recursivă a funcţiei maximIterativ :  

 
#include<iostream> 
#include <windows.h> 
using namespace std; 
 
int maxim(int a[], int i, int k){  
 if(k<=i) return a[i]; 
 int max=maxim(a,i,k-1); 
 return max>=a[k] ? max : a[k]; 
} 
const int n=5000;//Depasire stiva! 
int a[n]={1,2,300,4,50,60,7,8,9,100}; 
int main(void){  
   // bloc try-except special  
   // pentru a prinde erorile grave 
   // blocul standard C++ "try-catch" nu functioneaza aici 
 __try{ // (Microsoft specific)    
  cout<<maxim(a,0,n-1)<<endl;   
 } 
 __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){ 
  if ( GetExceptionCode()==EXCEPTION_STACK_OVERFLOW ) 
   cout << "Depasire stiva!"<< endl; 
  else 
   cout << "Eroare la executie!"<< endl; 
 }  
 return 0; 
} 
 

 Programul funcţionează pentru n=4000, dar pentru n=5000 avem depăşire de stivă. Spre de-

osebire de prima abordare cu funcţii recursive a maximului unui şir, în care dimensiunea problemei 

se înjumătăţea la fiecare auto-apelare, acum scade doar cu o unitate,   deci nivelul maxim de auto-

apelare este acum de ordinul lui n, şi după cum se observă 5000 de apeluri nerezolvate stivuite unul 

peste altul au epuizat stiva, care în mod implicit are mărimea de numai 1 Mb. 

 Iată o aplicare şi mai dezastroasă a auto-apelării: se cere definirea funcţiei 
 double x(int n) 
care returnează valoarea termenului xn al şirului dat de relaţia de recurenţă  xn=(xn-1+2/xn-2)/2  pentru  

n=2, 3, ..., cu x0=1 şi x1=10 fixaţi.   

 Programul 
 
#include<iostream> 
using namespace std; 
double x0=1.0; 
double x1=10.0; 
 
double x(int n){ 
 if(n<=0) return x0; 
 if(n==1) return x1; 
 return (x(n-1)+2.0/x(n-2))/2.0; 
} 
int main(void){ 
 int n=30; 
 //la n=50 executia se blocheaza 
 cout<<x(n)<<endl;   
 return 0; 
} 

 

funcţionează pentru n=30, dar la n=50 rămâne “atârnat în gol” şi trebuie oprit cu Task Manager. Es-

te uşor de văzut că nivelul maxim de auto-apelare este ca şi în exemplul precedent de ordinul lui n, 

dar acum numărul total de apeluri este de ordinul lui 2
n
. Volumul de calcul fiind  de ordin expo-
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nenţial,  rezolvarea  este inutilizabilă.  

 Ineficienţa metodei de mai sus provine din faptul că nu păstrează nici un rezultat interme-

diar. Pentru calculul lui  x4 este calculat x3 şi x2, dar la calcularea lui  x5 din x4 şi x3, termenul x3 este 

calculat din nou.  Comparaţi cu următoarea variantă iterativă: 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
double x0=1.0; 
double x1=2.0; 
 
double x(int n){ 
 if(n==0) return x0; 
 double  xTrec, xPrez=x0, xViit=x1; 
 for(int i=2; i<=n; i++){ 
  xTrec=xPrez; 
  xPrez=xViit; 
  xViit=(xPrez+2.0/xTrec)/2.0; 
 } 
 return xViit; 
}   
 
int main(void){ 
 int n=300000000; 
 cout<<x(n)<<endl;// 1.41421   
 return 0; 
} 

  

 Să analizăm acum calculul sumelor de forma  sn=a1 + a2 + ... + an.  Metoda iterativă standard 

se bazează pe relaţia de recurenţă  sn=sn-1+an , cu s0=0, şi se implementează prin alocarea unei 

sin-gure variabile iniţializată cu 0 la care adunăm pe rând termenii ai pe măsură ce îi formăm.  

Rezolva-rea cu funcţii recursive se bazeză pe aceeaşi relaţie de recurenţă şi arată astfel: 

 
#include<iostream> 
#include <windows.h> 
using namespace std; 
double a(int n){ return 1.0/n; } 
double  sumaIterativa(int n){  
 double suma=0; 
 for(int i=1;i<=n;i++) suma+=a(i); //adica: suma=suma+a(i); 
 return suma; 
} 
double  suma(int n){ //metoda recursiva 
 if (n==0) return 0; 
 return suma(n-1) + a(n); 
} 
int main(void){ 
 int n=4700;   
 cout<<"n="<<n<<endl; 
 cout<<"suma iterativa = "<<sumaIterativa(n)<<endl; 
 cout<<"suma recursiva = "; 
 __try{   
  cout<<suma(n)<<endl;   
 } 
 __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER){ 
  if ( GetExceptionCode()==EXCEPTION_STACK_OVERFLOW ) 
   cout << "Depasire stiva!"<< endl; 
  else 
   cout << "Eroare la executie!"<< endl; 
 }  
 return 0; 
} 
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/*REZULTAT 
n=4700 
suma iterativa = 9.03264 
suma recursiva = Depasire stiva! 
Press any key to continue . . .*/ 

 

 Dacă analizăm comportamentul stivei la apelul suma(n), observăm că mai întâi sunt calcu-

laţi şi depuşi pe stivă termenii an, an-1, ... a0, în acestă ordine, care apoi sunt adunaţi în ordine inver-

să şi rezultatul returnat din aproape în aproape pe măsură ce se închid cele n apeluri deschise pe sti-

vă. 

 In concluzie, implementarea recursivităţii prin funcţii definite recursiv este simplă pentru 

programator dar cel mai adesea este epuizantă pentru maşina de calcul, limitând drastic volumul da-

telor de intrare ce pot fi prelucrate.  Limbajul C/C++ este un limbaj imperativ  prevăzut cu instruc-

ţiuni de ciclare foarte eficiente şi rapide,  iar în acest limbaj fiecare program are la dispoziţie o 

singură stivă pentru apelul funcţiilor, stivă de dimensiune relativ mică.  Din acest motiv în C/C++ 

sunt de preferat rezolvările iterative.  Totuşi, există situaţii în care, din motive de simplitate, ele-

ganţă şi uneori chiar eficienţă, sunt preferate funcţiile recursive. Iată un astfel de exemplu, la 

metoda înjumătăţirii intervalului pentru  aflarea zerourilor unei funcţii continue:  

 
#include<iostream> 
#include<math.h> 
using namespace std; 
const double eps=0.1e-12; 
 
double f(double x){ 
 return x*x-2; 
} 
 
double cauta(double a, double b){ 
 double med=(a+b)/2; 
 if(abs(f(med))<eps || abs(a-b)<eps)return med;  
 return f(a)*f(med)<=0 ? cauta(a,med) : cauta(med,b); 
} 
int main(void){  
 cout.precision(12); 
 cout<<cauta(0,10)<<endl; 
 cout<<sqrt(2.0)<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT 
1.41421356237 
1.41421356237 
Press any key to continue . . .*/ 

 

 In final un exerciţiu: încercaţi să calculaţi suma produselor termenilor  unui şir (an) 

   sn=a1 + a1a2 + ... + a1a2... an 

pe baza recurenţelor sn=sn-1+pn şi pn=pn-1an, cu s0=0 şi p0=1, abordând mai întâi o metodă recursivă 

şi apoi una nerecursivă, şi comparaţi eficienţa şi aria de aplicare a celor două rezolvări. 

 

 


