
Лекция 8 
 
Процедури и функции 
В език Pascal съществуват два типа подпрограми - процедури и функции. Концепцията за 
програмиране с подпрограми изисква групиране на определен брой инструкции в логически 
обособена група. Такова групиране беше разгледано при дефинирането на съставни 
оператори. За формиране на състaвни оператори се използват логически скоби begin - end.  
Особено полезно е групирането на команди, когато определена набор от оператори се 
използва многократно в програмата. Концепцията на съставен оператор не е достатъчно 
гъвкава и мобилна, защото не позволява многократно използване на логическата група 
оператори в различни части на дадена програма. Поради тази причина, още в първите 
разработки на алгоритмични езици се въвежда концепцията на подпрограми и функции. 
Подпрограмите и функциите представляват именовани блокове от оператори, към които 
може да се извършва обръщение чрез името. Това позволява да се проектира програмата с 
йерархическа структура, което е единственият път за решаване на сложни алгоритмични 
задачи.  
Програма, която се състои от голям брой оператори, се нарича монолитна, а програма, 
състояща се от процедури и функции се нарича модулна. Често модулите на една програма 
(процедури и функции), съдържат други модули от по-ниско ниво, а те пък модули от още 
по-ниско ниво. Така се получава йерархична наредба на модулите, при което различните 
модули имат определен обхват на действие. 
 
1. Процедури. 
В Pascal, процедура се нарича логически обособена част от програмата, имаща 
наименование  и предназначена за решаване на определена задача. Както и всички други 
елементи на програма на Pascal, процедурите трябва да се обявяват (декларират) преди да се 
използвт. Процедурната концепция  в алгоритмичните езици има два аспекта - синтактична 
структура на процедурите и правила за използването им в програмите.  
Всяка процедура се описва веднъж, но може да се използва многократно. Дефинициите на 
процедурите и функциите се разполагат в областта за декларации, обикновено след описание 
на променливите.   
Ако процедурата е обявена (декларирана), тя може да бъде използвана в програмата като се 
зададе името й и евентуално списък с аргументи. Извикването на процедурата довежда до 
прекъсване на последователността на изпълнение на командите от микропроцесора и 
изпълнение на операторите включени в тялото на процедурата. След изпълнение на 
процедурата управлението се предава на оператора следващ непосредствено след 
извикването й. Описанието (декларацията) на процедура съдържа заглавие, секция за 
декларации и тяло. Заглавието на процедурата съдържа служебната дума procedure, 
наименование на процедурата и спсък с аргументи ограден със скоби “( )”. В секцията за 
декларации се описват всички променливи, които се използват в процедурата и нямат 
отношение към останалата част от програмата. Те се наричат локални променливи за 
процедурата. Тялото на програмата съдържа изпълнимите оператори, необходими за 
обработка на информацията която се изисква от процедурата. Операторите от тялото на 
програмата се разполагат между служебните думи begin и end. В следващите два примера е 
показана програма написана като монолитен блок и с използване на процедура: 
Изпълнението на тези програми довежда до един и същ резултат. Вторият пример е по-лесен 
за разбиране, въпреки че облекчението при писане на програмата не съществено. Това е така, 
защото подпрограмата е с малко изпълними оператори. Текстът на процедурата е записан в 
различен цвят , а самата процедура е без аргументи. Заглавие на процедурата е procedure 
Drawline ;, а в секцията за декларации са обявени константата wide и локалната променлива i.  



Процедурите могат да съдържат аргументи, чрез които при изпълнението да се предават 
определени стойности влияещи върху процеса на обработка на информацята. В параграф 5.... 
е използван пример на програма за решаване на квадратно уражнение. Това е една полезна 
програма, която може да се използва в много задачи. Така както е записана обаче, тя трудно 
би могла да се използва, тъй като при всяка употреба трябва да се записват операторите от 
програмата. Тя би могла да се използва много по-рационално ако се запише като процедура.  
В разгледания пример, операторите използвани за решаване на квадратното уравнение са 
обединени в отделна група, която е структурирана като процедура и е зададено 
наименование equat. Освен използване процедура в примера е направно и известно 

прецизиране в алгоритъма на програмата - 
проверка за стойността на коефицентите на 
уравнението. Това се налага, защото при 
задаване на стойност нула на коефицента а, 
има опасност от възникване на логическа 
грешка (деление на нула). Важен елемент 
при структуриране на процедурите е 
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Program table ; { монолитна програма} 
const wide=80 ; 
var j :0..100 ; 
    begin 

for j:=1 to wide do write(‘_’) ; 
 writeln ; 
writeln (‘ Table of square roots ‘) ; 
writeln; 
for j:=1 to 100 do 
 writeln (j:8, sqrt(j):10:4) ; 
for j:=1 to wide do write(‘_’) ; 
 writeln ; 
writeln (‘ Table of natural logarithms ‘) ;
writeln; 
for j:=1 to 100 do 
 writeln (j:8, ln(j):10:4) ; 
for j:=1 to wide do write(‘_’) ; 
 writeln ; 

    end . 
зготвянето на списък с аргументи. Чрез 
писъка с аргументи се осъществява трансфер 
а данни от главната програма към 
роцедурата и връщане на резултати от 
роцедурата към извикващата я програма. 
ргументите са променливи, които учавстват 
акто в декларацията на процедурата, така и 
ри извикването й от извикващата програма. Т
лучая. Аргументите, които се използват в 
ормални параметри. В случая, променливите

a,b,c,x1,x2,icod) са формални параметри. Те н
писание на операциите които се извършват при 

 

а разлика от формалните параметри, променли
роцедурата се наричат фактически параметри
звикване на процедурата е equat (a,b,c,rez1,rez2,
ператор есъдържа променливи със същия бро
араметри).  Разликата е, че тези променливи им
роцедурата или получават стойности в резул
тойности се трансферират в процеса на и
роцедурата  или се връщат като резултат от про
е се наричат фактически параметри. 
Program table ; {Използв. на процедура} 
   var j :0..100 ; 
   procedure Drawline ; {процедура} 

  const wide=wide ;   var i : integer ;
  begin 
       for i:=1 to wide do write(‘_’) ; 

 writeln ; end ; 
   begin {тяло на програмата} 
   Drawline ; {извикване на процедура} 
   writeln (‘ Table of square roots ‘) ; 
   writeln; 
   for j:=1 to 100 do 
 writeln (j:8, sqrt(j):10:4) ; 
   Drawline ; 
   writeln (‘ Table of natural logarithms ‘) ; 
   writeln; 
   for j:=1 to 100 do 
 writeln (j:8, ln(j):10:4) ; 
   Drawline ; 
   end . 
е имат доста различна функция в тези два 
декларацията на процедурата се наричат 
 от списъка в заглавието на процедурата  
ямат зададена стойност, а служат само за 
извикване и изпълнение на процедурата. 
вите които се използват при извикване на 
. В разглеждания пример операторът за 
itype) ;. Списъкът с аргументи в извикващия 
й и тип, както в описанието (формалните 
ат определени стойности при извикване на 
тат на работата на подпрограмата. Тези 
зпълнение от извикващата прграма към 
цедурата към извикващата програма. Затова 



За разграничаване на параметрите които предават стойности към процедурата и тези които 
получават резултати, в 
декларацията на 
процедурата е възприет 
следният подход: 
параметрите които предават 
стойности към процедурата 
се обявяват само с 
наименованията и типа си, 
докато тези които получават 
стойности се обявяват чрез 
наименованията и типа си и 
служебната дума var. В 
разглеждания пример a,b,c 
са параметри които предават 
стойности от извикващата 
програма към процедурата. 
Те трябва да имат 
присвоени стойности в 
момента на извикване на 
процедурата и тези 
стойности учавстват при 
изпълнение на процедурата. 
Всички параметри трябва да 
са от същия тип както 
съответстващите им 
формални параметри, трябва 
да са декларирани в 
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{Пример - програма за решаване на квадратно уравнение} 
program main ;   
Var a,b,c  : real ;  itype: byte ; rez1,rez2: real ; 
      procedure equat (a,b,c:real; var x1,x2: real; icod : byte) ; 

d  : real ;  
       begin  icod:=0 ; 
       if a=0.0 then 
                 if b=0.0 then 
             if c=0.0 then  icod := 1  
                                  else  icod:=2  
                              else begin x1:=-c/b ; icod:=4) ; 
                         else begin 
                         d := b*b - 4*a*c ; 
                         if d<0 then icod:=3 ; 
                                   else begin 
   icod:=5 ;  d := sqrt (d) ; 
                        x1 := (-b + d)/(2*a) ;  x2 := (-b - d)/(2*a) ; 
                        end ; 
                          end ;   end ; 
 write (‘Въведете коефиценти a,b,c :’) ; 
 readln (a,b,c) ; 
itype:=0 ; equat (a,b,c,rez1,rez2,itype) ; 
if itype=1 then writeln (‘Всяко х е корен на уравнението !!’) ; 
if itype=2 then writeln (‘Уравнението няма решение !!’) ; 
if itype=3 then writeln (‘Уравнението няма реален корен !!!’) ; 
if itype=4 then writeln (‘Корен :  rez1 = ‘,х1:10:3,’) ; 
if itype=5 then writeln (‘Корени :  rez1 = ‘,rez1:10:3,’;   rez2 =
‘,rez2:10:3) ; 
     end. 
извикващата програма и 
могат да имат различни 

аименования от тези на формалните параметри.  

окални и глобални променливи. В процедурата equat е декларирана променлива d, която 
е използва само в рамките на процедурата. Тя се нарича локална променлива. Променлива 
ъс същото наименование може да бъде декларирана и в главната програма или в други 
роцедури. Тях компилаторът ще разглежда като различни променливи, тъй като те имат 
азлични области на действие. Променливите декларирани извън процедурите се наричат 
лобални променливи. Глобалните променливи са достъпни за прцедурите. Когато 
аименование на глобална променлива съвпада с наименование на локална променлива, то в 
роцедурата е достъпна локалната променлива.  
лобалните променливи могат да се използват за предаване на резултат от изпълнение на 
роцедура към извикващата програма. Ако някаква стойност получена при изпълнение на 
роцедура се присвои на глобална променлива, тази стойност се запазва след приключване 
а работата на процедурата и може да се използва от извикващата програма. Стандартният 
ачин за предаване на стойности от процедурата към извикващата програма е чрез 
араметрите на процедурата (декларирани със служебната дума var). Чрез глобална 
роменлива предаването на стойности е по-лесно, но то е логически неиздържано, защото 
рави зависима процедурата от глобалните променливи и когато се използват в други 
рограми, заедно с процедурите процедурите трябва да се въвеждат и глобални променливи. 
огато променлива е декларирана в процедура (локална променлива), за нея компилаторът 
е отделя място в паметта. Процедурите се изпълняват в специално отделяно за целта 



пространство от паметта (динамична памет) когато се извикват. В това пространство се 
отделя място за променливите и командите и след изпълнение на процедурите това 
пространство се освобождава. Това значи, че всички стойности на локалните променливи се 
губят след приключване на работата на процедурата. 
 
2. Функции. 
Функциите се различават от процедурите по това, че винаги връщат стойност към 
извикващата програма след изпълнение на функцията. Синтактичните конструкции на 
функциите са подобни на процедурите, но има две важни разлики: 
- Винаги трябва да се указва типа на връщания резултат; 
- За да върне резултат към извикващата програна е необходимо на името на функцията да се 
присвои стойността която функцията връща, както това се прави за обикновена променлива. 
Извикването на функцията се различава от извикване на процедурата. Процедурата се 
извиква постредством специална синтактична конструкция, докато функцията се използва 
когато се запише името на функцията в съответен израз или оператор. Функцията може да се 
използва на всички места, на които е разрешено използването на тип данни какъвто е типа на 
връщания от функцията резултат. Ето пример на деклариране и използване на функция. 
function speedmph (m:real ; hours: real) : real ; 
 var mile : real ;   {локална променлива} 
  begin 
 mile := m/1609.344 ;   {преобразуване от метри в мили} 
 speedmph := mile/hours ;  {стойност която се връща} 
 end ; 
Функцията може да бъде извикана по някой от следните начини: 
rate := speedmph(dist,time) ; 
writeln (met:10:1, ‘meters’, hour:8:1,’hours’,speedmph(met,hour):10:2, ‘miles/hour’) ; 
От примерите се вижда, че функцията е удобен начин за записване на кратки алгоритми при 
което се връща само един резултат.  
 
3. Рекурсия 
Процедурите и функциите могат да извикват други процедури и функции, а те от своя страна 
други и т.н. В резулта се получава йерархическа структура на програмните елементи. В 
Pascal е допустимо една функция или процедура да извиква сама себе си. Такъв способ на 
организация на алгоритмичния процес се нарича рекурсия. Рекурсия се използва в процеси с 
итерационно повторение на изчислителния процес, при които  всяка следваща стъпка се 
изпълнява с по-малък брой елементи или по-малки стойности на параметрите на 
изчислителния процес.  
 Важен момент при конструиране на рекурсивен процес се явява организацията на 
входа и изхода от рекурсията. В процеса на изпълнение на алгоритъма, с вскя стъпка от 
рекурсията, задачата трябва да се опростява, докато накрая се достигне до такъв прост 
случай при който може да се приложи нерекурсивно решение. Типичен пример за рекурсия 
може да бъде приложен за разгледания по-рано алгоритъм на Евклид (за определяне на най-
голям общ делител на две цели числа). Ето как изглежда рекурсивната организация на този 
алгоритъм: 
 function highfact (g,h : integer) : integer ;    
  begin 
  if g=h then highfact:=g {неитерационно решение} 
  else begin 
   if g>h then g:=g-h   
   else h:=h-g ; 
   highfact (g,h) ; 
   end ; 



  end ; 
 В този алгоритъм неитерационното решение се получава, когато двете числа са равни 
помежду си. Стойността на  числата в този случай е решение на задачата. Когато числата не 
са равни, се изпълнява алгоритъм, при който след всяка стъпка разликата между двете числа 
става все по-малка и накрая се стига до равенство на стойностите и приключване на 
рекурсивната процедура.  
 


