
TDDD11 / 9½MA32: Boolean (intressant fråga) ...

Torbjörn Jonsson <torbjorn.jonsson@liu.se>
Fri 11/02/2022 10:53

To:  TDDD11_2022VT_QD <tddd11_2022vt_qd@student.liu.se>; 91MA32_2022VT_M6
<91ma32_2022vt_m6@student.liu.se>; 92MA32_2022VT_LI <92ma32_2022vt_li@student.liu.se>

Cc:  Viktor Olsson <viktor.olsson@liu.se>

Hejsan.

En fråga om något som direkt ger komplettering på en P-uppgift om ser detta (i en O-uppgift ger
det åtminstone en väldigt viktig kommentar). Tänker att ni nog vill få den informationen.

Jag har fått en fråga om det är så att en variabel av typen "Boolean" alltid får värdet "False" när
man skapar denna. Det verkar ju så. Det snabba svaret är:    NEJ
Detta gäller dessutom ALLA variabler (i princip, det finns undantag till denna regel förstås).

Det mer korrekta svaret är mer komplext. Det är antagligen till viss del rätt, men det finns fler
aspekter på vad man menar med "när man skapar en variabel".

Två program som visar på att "NEJ" är det rätta svaret är ser ni här:

Program 1 (bool_1.adb) [väldigt ihoptryckt för att slippa scrolla så mycket]:

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Bool_1 is

  procedure Proc_1 is
    B1 : Boolean;
  begin
    if B1 then
      Put_Line("Före i Proc_1");
    end if;
    B1 := True;
    if B1 then
      Put_Line("Efter i Proc_1");
    end if;
  end Proc_1;

  procedure Proc_2 is
    B2 : Boolean;
  begin
    if B2 then
      Put_Line("Före i Proc_2");
    end if;
    B2 := True;
    if B2 then
      Put_Line("Efter i Proc_2");
    end if;
  end Proc_2;
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begin
  Put_Line("Före i Bool_1");
  Proc_1;
  Put_Line("Mellan i Bool_1");
  Proc_2;
  Put_Line("Efter i Bool_1");
  New_Line;
  Put_Line("Före i Bool_1");
  Proc_1;
  Put_Line("Mellan i Bool_1");
  Proc_2;
  Put_Line("Efter i Bool_1");
end Bool_1;

Program 2 (bool_2.adb) [väldigt ihoptryckt för att slippa scrolla så mycket]:

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
procedure Bool_2 is

  procedure Proc_1 is
    B1 : Boolean;
  begin
    if B1 then
      Put_Line("Före i Proc_1");
    end if;
    B1 := True;
    if B1 then
      Put_Line("Efter i Proc_1");
    end if;
  end Proc_1;

  procedure Proc_2 is
    B2 : Boolean;
  begin
    if B2 then
      Put_Line("Före i Proc_2");
    end if;
    B2 := True;
    if B2 then
      Put_Line("Efter i Proc_2");
    end if;
  end Proc_2;

begin
  Proc_1;
  Proc_2;
  Proc_1;
  Proc_2;
end Bool_2;

OBS! Det enda som skiljer är att jag tagit bort de "Put_Line" och det "New_Line" som finns i
huvudprogrammet till program 2. Det enda som då borde hända med utskrifterna är att dessa
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rader försvinner mellan de två programkörningarna. Eller hur? Vad händer då?

Program 1 ger följande resultat (svart i huvudprogrammet, blått i Proc_1 och rött i Proc_2):

Före i Bool_1
Efter i Proc_1
Mellan i Bool_1
Efter i Proc_2
Efter i Bool_1

Före i Bool_1
Efter i Proc_1
Mellan i Bool_1
Efter i Proc_2
Efter i Bool_1

Det var ju det vi räknade med om variabeln fick värdet "False" så det var ju inte så underligt.

Program 2 ger följande resultat (svart i huvudprogrammet, blått i Proc_1 och rött i Proc_2):

Efter i Proc_1
Före i Proc_2
Efter i Proc_2
Efter i Proc_1
Före i Proc_2
Efter i Proc_2

Nu blev det knas. Eller hur? Det värsta är att man skulle kunna få andra utskrifter också i båda
körningarna, men jag tror att de ovan är de vanligast förekommande.

Detta är lite intrikat så om du inte vill behöver du inte fundera mer på det, men läs slutsatsen
nedan. Det är inte en slump som gör detta. Det finns saker som man inte riktigt vill ta i detta då
det ligger långt utanför kursen, men det handlar om räckvidd, anropsstackar etc. förutom det
faktum att det inte i standarden för Ada står att man skall få ett specifikt startvärde.

Om du vill fundera lite till så kan du fundera på varför utskrifterna ändras om jag lägger till "B2 :=
False;" efter sista "if"-satsen i "Proc_2" så att den proceduren ser ut på följande sätt:

  procedure Proc_2 is
    B2 : Boolean;
  begin
    if B2 then
      Put_Line("Före i Proc_2");
    end if;
    B2 := True;
    if B2 then
      Put_Line("Efter i Proc_2");
    end if;
    B2:= False;    -- Nya raend med tilldelningen!!!
  end Proc_2;

Utskriften ändras då för programkörningen (utan utskrifter i huvudprogrammet) till att bli:
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Efter i Proc_1
Före i Proc_2
Efter i Proc_2
Före i Proc_1
Efter i Proc_1
Före i Proc_2
Efter i Proc_2

D.v.s. det ändras i utskriften i "Proc_1" (inte "Proc_2") när jag ändrade koden i "Proc_2". Detta
kallas sidoeffekter och är väldigt otrevliga saker att leka med ... på samma sätt som med
"globala variablers användning i underprogram ...

Slutsats:    Initiera alltid dina variabler när du skapat dem! Det kan hända en massa otrevligheter
annars. Vi ger inte godkänt på uppgifter som har oinitierade variabler då dessa fel är väldigt
otrevliga och det vill vi verkligen att ni aldrig råkar ut för.

Hoppas att ni stod ut med ett mail till idag.

Ha en bra dag igen.

M.v.h.
/TJ
--
-------------------------------------

_/_/_/_/_/_/_/_/ Torbjörn Jonsson

_/        _/ 013-28 24 67

_/        _/ Torbjorn.Jonsson@LiU.SE

_/   _/   _/ IDA/SaS/UPP

_/     _/_/ Institutionen för Datavetenskap

---------- Linköpings universitet
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