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1. TIPURI DE DATE.  CITIREA ŞI TIPĂRIREA 

DATELOR 
 

 

 

1.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Lucrarea are ca scop familiarizarea studentului cu principalele tipuri simple de date 

definite în limbajul C++ şi cu citirea acestora de la tastatură şi tipărirea lor pe monitor. 

De asemenea, se exersează citirea şi tipărirea datelor de tip character şi şir de 

caractere. 

 Sunt utilizate instrucţiunile, comenzile, funcţiile şi macrourile 

- getch ( ) 

- putch ( ) 

- getch ( ) 

- getchar ( ) 

- putchar ( ) 

- gets ( ) 

- puts ( ) 

- scanf ( ) 

- printf ( ) 

-  

Se exersează formatarea şi alinierea datelor tipărite pe monitor 

 

 

1.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

 

În limbajul C++ sunt utilizate următoarele tipuri simple de date numerice: 

 

 

 Tipul de dată 
Lungime 

(octeţi) 
Domeniu de valori 

Întreg 

[signed] char 1 -128..127 (-27..27-1) 

unsigned char 1 0..255 (0..28-1) 

unsigned [int] 2 0..65535 

[short] [int] 2 -32768..32767 

unsigned long 4 0..232-1 

Real 

long [int] 4 -231..231-1 

float 4 3.4*10-38..3.4*1038 

double 8 1.7*10-308.. 1.7*10308 

long double 10 3.4*10-4932.. 3.4*104932 

 

 



 6 

Cel mai adesea, pentru citirea/scrierea datelor se utilizează cin>>/cout<<, dar formatarea 

este în acest caz în seama utilizatorului; ca alternativă, se  pot utiliza funcţiile scanf/printf din 

limbajul C. 

 

Funcţia getch( ) citeste fără ecou pe monitor un caracter de la tastatură 

Funcţia putch( ) tipăreşte un caracter pe ecran 

 

Funcţia getche( ) citeste cu ecou pe monitor un caracter de la tastatură 

 

Macro-ul getchar( ) citeşte un caracter tastat, după asarea tastei ENTER 

Macro-ul putchar( ) afişează un caracter pe monitor 

Macro-urile getchar si putchar(x) au prototipurile in header-ul <stdio.h> 

 

Funcţia gets( ) citeşte un şir de caractere 

Funcţia puts( ) afişează un şir de caractere 

 

 

 

FUNCŢIA scanf( )  

 

Funcţia de citire cu format scanf( ) are sintaxa : 

 

scanf(“lista de formate” , adresa_var1 , adresa_var2,…..); 

 

- citeşte din fişierul standard de intrare stdio o secvenţă de câmpuri de intrare,caracter 

cu caracter, până la terminarea introducerii câmpurilor şi apăsarea tastei < Enter > ; 

- formatează fiecare câmp conform formatu lui specificat în lista de formate.  

Dincaracterele citite se calculează valori numerice sau literale, conform tipului 

fiecăreiv a r i ab i l e ,  d im e ns i un i lo r  d e  f o rm at  s p ec i f i c a t e  ş i  a  s e p a r a t o r i l o r  

d e  câm p u r i predefiniţi (spaţiu, tab şi enter) sau impuşi explicit ; 

- v a l o r i l e  as t f e l  co ns t r u i t e  su n t  s t o ca t e  l a  ad r es e l e  v a r i ab i l e l o r  

s p ec i f i c a t e  c a  argumente; ordinea formatelor variabilelor trebuie să coincidă cu 

ordinea listei adreselor variabilelor în care se face citirea. Fiecare variabilă care se 

doreşte a fi citită trebuie corelată cu un format specific. 

 

Observaţie:  indiferent de formatul folosit, la întâlnirea unui spaţiu în 

introducereadatelor, este terminată citirea variabilei. Pentru funcţia de citire 

scanf trebuie folosit operatorul adresă “&” 

Pentruvariabilele citite cu această funcţie trebuie precizate adresele la care se 

stochează înmemoria calculatorului valorile variabilelor. Funcţia va introduce valorile citite 

direct laacele adrese. Singurul caz în care nu este obligatorie folosirea operatorul 

adresăpentru citirea valorii unei variabile cu funcţia scanf  este citirea unui şir de caractere. 

 

Observaţie: citirea cu ajutorul funcţiei scanf  a şirurilor de caractere care conţin spaţii este 

imposibilă. În cazul în care formatul specificat este necorespunzător, rezultatul obţinut poate 

fi neprevăzut. Valoarea întoarsă de scanf   în caz de succes, este numărul de variabile care 

au fost citite corect. Dacă nu a fost citită nici o variabilă (de exemplu s-a introdus un şir în 

loc de un număr) funcţia întoarce valoarea 0. Dacă apare o eroare înaintea oricărei 

citiri şi asignări, funcţia returnează EOF (constantă de sistem avândvaloarea întreagă –1).  
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Specificatorii de format ai funcţiei scanf( ) : 

 

% c  C i t e ş t e  u n  c a r a c t e r   

% d  C i t e ş t e  u n  î n t r e g  z e c i m a l  

% i  C i t e ş t e  u n  î n t r e g  z e c i m a l  

% e  C i t e ş t e  u n  n u m ă r  f l o a t  

% f  C i t e ş t e  u n  n u m ă r  f l o a t  

% g  C i t e ş t e  u n  n u m ă r  f l o a t  

% o  C i t e ş t e  u n  n u m ă r  o c t a l  f ă r ă  s e m n  

% s  C i t e ş t e  u n  ş i r  d e  c a r a c t e r e  

% x  C i t e ş t e  u n  n u m ă r  h e x a z e c i m a l  f ă r ă  s e m n  

% p  C i t e ş t e  u n  p o i n t e r   

% n  A r g um en tu l  a s o c i a t  p r i m eş t e  o  v a l o a r e  î n t r eg ă  eg a l ă  cu  n u m ăr u l de 

caractere deja citite 

% u  C i t e ş t e  u n  n u m ă r  î n t r e g  f ă r ă  s e m n  

 

 

În specificatorul de format pot să apară şi modificatori de tip. 

 

- Modificatorul h, care poate precede caracterele de conversie d, i , o , u , x sau X, 

precizează că valoareaconvertită trebuie memorată ca un „short int” sau „unsigned 

short int”. 

-  Modificatorul l, poate precede caracterele de conversie d, i, o, u, x, X, caz în 

care valoarea trebuie  memorată ca un „ long int”  s au  „ unsigned long int”, 

sau poate precede caracterele e , E , f  , g , G ,  c az  î n  c a re  v a l o a r ea  t r ebu i e  

m em o r a t ă  c a  u n  „  double”. 

- Modificatorul L poate precede numai caracterele e, E, f , g, G şi precizează 

că valoarea convertită  trebuie memorată ca un „long double” 

 

 

 

FUNCŢIA printf( )  

 

Este perechea funcţiei scanf( ), semnificaţia caracterelor de control fiind asemănătoare.  

 

Sintaxa de utilizare este : 

 

int printf(“mesaje si lista de formate”, expr_1, expr_2, ….,expr_n); 

 

Funcţia printf  realizează următoarele : 

- acceptă o serie de argumente de tip expresie pe care, după ce le evaluează, 

letransformă în şiruri de caractere conform formatului specificat 

- scrie şirurile în fişierul standard de ieşire (sunt acceptate secvenţele de evitare). Dacă 

numărul de argumente specificate în format nu corespunde cu numărulargumentelor din 

lista de expresii, atunci apar rezultate neaşteptate care pot aveaefecte dăunătoare. 

Rezultatul întors de funcţie, în caz de succes, este numărul deocteţi  scrişi,  iar în 

caz de eroare, valoarea întoarsă este EOF.  

Specificatorii deformat folosiţi pentru printf  sunt 
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% e  ,  % E  Număr real de forma iiii.zzzzzz , unde nr.zecimale z este dat de 

precizie (6 implicit) 

% f  Număr real de forma i.zzzzzz  , unde nr. zecimale este dat deprecizie (6 

implicit) şi pentru partea întreagă este folosită doar o cifră 

% g  ,  % G  N u m ă r  r e a l  c a r e  s u p r i m ă  c a r a c t e r e l e  t e r m i n a l e  

c a r e  n u influenţează valoarea , adică cifrele 0 de la sfârşit şipunctul 

zecimal , dacă are partea fracţionară 0 

% i  Număr întreg în baza 8, 10, sau 16 în funcţie de primul sauprimele 

două caractere 

% d  Număr întreg în baza 10 

% o  Număr întreg în baza 8 ; nu este necesară scrierea cifrei 0la începutul 

numărului 

% x  Număr întreg în baza 16 ; nu este necesară scriereasecvenţei 0x la 

începutul numărului 

% u    Număr întreg fără semn 

% s   Şir de caractere 

% c    Un singur character 

 

 

Expresiile afişate se pot alinia la stânga sau la dreapta şi se poate forţa 

afişareasemnului astfel : 

 

- semnul plus (+) afişează explicit semnul expresiei 

- semnul minus (-) aliniază expresia afişată la stânga 

- absenţa oricărui semn semnifică alinierea expresiei afişate la dreaptă 

 

Pentru numerele întregi şi pentru şirurile de caractere se poate specifica un  

număr care înseamnă spaţiul folosit pentru afişare. Dacă spaţiul necesar este mai mic 

sau egal cu numărul  specificat,  atunci se vor afişa suplimentar spaţii (sau 

zerouri,dacă numărul este precedat de cifra 0) până la completarea spaţiului de afişare. 

 

Pentru numerele reale se pot specifica,  opţional,  semnul pentru aliniere 

şi  două numere separate prin punct. Primul precizează dimensiunea totală de afişare, iar al 

doilea precizia, adică numărul de zecimale afişate. 

 

În cazul şirurilor de caractere, specificarea a două numere separate prin punct indică 

faptul că primul număr reprezintă numărul de caractere din şir care se vor afişa, iar al doilea 

reprezintă limita superioară de tipărire, completarea făcându-se cu spaţii la dreapta sau 

stânga, în funcţie de modul de aliniere.  

 

Poate apare fenomenul de trunchiere a şirului afişat în cazul în care 

dimensiunea acestu ia depăşeşte limita inferioară. 

 

În cazul unui număr întreg, al doilea număr indică o completare la stânga cu zerouri 

până se ajunge la dimensiunea de afişare specificată. 

 

În format se pot utiliza şi modificarii de tip h şi l , corespunzători lui „short”, 

respectiv „long”.  

Dacă  h este urmat de un  d , i , o , u , x sau X,  atunci aceasta este o  

specificare de conversie relativ la „short int”  s a u  „ unsigned short int”  
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Dacă  l este urmat de d, i, o, u, x sau X, atunci specificarea de conversie se 

aplică unui argument „long int” sau „unsigned long int”. 

Modificatorul L poate fi urmat de e , E , f  , g sau G şi atunci specificarea de 

conversie se plică unui argument „long double” 

 

 

 

 

1.3 EXEMPLE 
 

 

A. Funcţiile getch( ) şi putch( ) 

 

 

#include <conio.h> 
 

// Functia getch() citeste fara ecou un caracter 
// Caracterul tastat va aparea pe ecran doar datorita lui 

putch(x) 
 

void main(void) 
{ 

 

clrscr(); 
putch(getch()); 

getch(); 
 

} 
 

 

B. Funcţia getche( ) 

 

 

#include <conio.h> 
 

// Functia getche() face acelasi lucru ca getch(), dar cu ecou 
pe monitor 

// Caracterul tastat va aparea de 2 ori (odata datorita lui 
getche(), 

// odata datorita lui putch(x) ). 
 

void main(void) 
{ 

 

clrscr(); 
putch(getche()); 

getch(); 
} 
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C. Macrourile getchar( ) şi putchar( ) 

 

 

 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 
 

// Si macro-ul getchar citeste un caracter tastat, dar, spre 
deosebire 

// de functiile getch() si getche(), doar dupa apasarea tastei 
ENTER 

// Macro-urile getchar si putchar(x) au prototipurile in header-
ul stdio.h 

// (STanDard Input-Output) 
// conio.h este inclus pentru functia getch() 

 
void main(void) 

{ 
 

clrscr(); 

putchar(getchar()); 
getch(); 

 
} 

 
 

 

D. Secvenţele ESCAPE; funcţia puts( ) 

 

 

#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 

 
// Functia puts(x) scrie pe monitor sirul x 

// Ghilimelele si apostroful, avand in mod normal semnificatii 
speciale, 

// se scriu precedate de un back-slash \ , daca vrem sa apara 
ca atare in text 

// Acum, deoarece se vede ca si back-slashul are o 

semnificatie speciala, 
// trebuie si el precedat de un back-slash, daca vrem sa apara 

in text 
 

void main(void) 
{ 
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puts("Ce frumoase ghilimele (\") avem !"); 
puts("Si apostroful (\') este frumos !"); 

puts("nu trebuie uitat nici back-slash-ul (\\) !"); 
getch(); 

 
} 

 
 

E. Funcţia printf( ) pentru scrierea cu format 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
 

// Cea mai complexa functie de tiparire - printf - are 
prototipul in stdio.h; 

// permite afisarea datelor sub comanda unor formate 
introduse cu simbolul % 

// Back-slashul isi pastreaza semnificatia de introducere a 
unor comenzi 

// De ex. \n - trecerea la un rand nou 

//        \t - tabulare orizontala  etc. 
// In tot programul, introducerea se face cu funtia deja 

studiata getch() 
 

void main(void) 
{ 

 
clrscr(); 

int i=123; 
 

printf("\n\nDe aici incepe. Nu se va apasa niciodata tasta 
Enter !\n"); 

printf("Tasteaza un caracter. Caracterul va fi afisat\n"); 
printf("%c\n\n",getch()); 

printf("Tasteaza un caracter. Caracterul va fi aliniat la 

dreapta\n"); 
printf("*%4c*\n\n",getch()); 

printf("Tasteaza un caracter. Caracterul va fi aliniat la 
stanga\n"); 

printf("*%-4c*\n\n",getch()); 
printf("Apasa orice tasta. Va fi afisat sirul abc\n"); 

printf("%s\n\n","abc",getch()); 
printf("Apasa orice tasta. Sirul abc va fi afisat aliniat la 

dreapta\n"); 
printf("*%10s*\n\n","abc",getch()); 

printf("Apasa orice tasta. Sirul abc va fi afisat aliniat la 
stanga\n"); 
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printf("*%-10s*\n\n","abc",getch()); 
printf("Apasa orice tasta. Va fi afisata valoarea variabilei i 

(i=123).\n"); 
printf("%d\n\n",i,getch()); 

printf("Apasa orice tasta. Valoarea lui i va fi afisata aliniata la 
dreapta\n"); 

printf("*%10d*\n\n",i,getch()); 
printf("Apasa orice tasta. Valoarea lui i va fi afisata aliniata la 

stanga\n"); 
printf("*%-10d*\n\n",i,getch()); 

printf("Apasa orice tasta. Valoarea lui i va fi afisata cu zerouri 
in fata\n"); 

printf("*%010d*\n\n",i,getch()); 
printf("Pentru terminare, apasati orice tasta"); 

getch(); 

} 
 

 

 

F. Utilizarea funcţiilor printf( ) şi scanf ( ) 

 

 

#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 

 
// Deosebirile intre introducerea datelor de tip sir cu functia 

gets(x) 
// si introducerea cu ajutorul functiei scanf(x) 

// Si tiparirea se va face cu doua functii diferite puts(x) si 
Printf(x) 

 
void main(void) 

{ 
char sir[50]; 

 
clrscr(); 

printf("\nSiruri citite cu functia "); 

printf("gets()\n"); 
printf("\nIntroduceti un sir FORMAT DIN MAI MULTE 

CUVINTE\n"); 
gets(sir); 

printf("\nSirul tiparit cu functia puts() :\n"); 
puts(sir); 

printf("\nSirul tiparit cu functia printf(%%s) :\n"); 
printf("%s\n",sir); 

printf("\nPentru continuare, apasati o tasta !"); 
getch(); 

clrscr(); 
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printf("\nSiruri citite cu functia "); 
printf("scanf(%%s)\n"); 

printf("\nIntroduceti un sir FORMAT DIN MAI MULTE 
CUVINTE\n"); 

scanf("%s",sir); 
printf("\nSirul tiparit cu functia puts() :\n"); 

puts(sir); 
printf("\nSirul tiparit cu functia printf(%%s) :\n"); 

printf("%s\n",sir); 
printf("\nPentru terminare, apasati o tasta !"); 

getch(); 
 

} 
 

 

G. Exerciţii asupra tipurilor de date 

 

 

#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 

 

// Diferentele intre tipul intreg int (format de tiparire %d) 
// si tipul real double (format %lf) 

 
void main() 

{ 
 

clrscr(); 
printf("Se afiseaza valoarea polinomului 3x^2-8x+7\n\ 

pentru o valoare intreaga a lui x, introdusa de la 
tastatura\n"); 

int x; 
printf("tastati valoarea lui x="); 

scanf("%d",&x); 
printf("x=%d\tp(x)=%d\n\n",x,3*x*x-8*x+7); 

printf("\nPentru a continua programul, apasati orice 

tasta\n\n"); 
getch(); 

 
printf("Se afiseaza valoarea polinomului 3.5y^3-9.8y+3.7\n\ 

pentru o valoare flotanta dubla precizie a lui y,\n\ 
valoare introdusa de la tastatura\n"); 

double y; 
printf("tastati valoarea lui y="); 

scanf("%lf",&y); 
printf("y=%lf\tp(z)=%lf\n\n",y,3.5*y*y*y-9.8*y+3.7); 

printf("\nPentru a continua programul, apasati orice 
tasta\n\n"); 
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getch(); 
 

printf("\nPrecizia maxima intr-un calcul este de 19-20 cifre 
semnificative\n"); 

printf("\n2/3=%20.18Lf",2/3.0l); 
printf("\n\nPentru a incheia programul, apasati orice 

tasta\n"); 
getch(); 

 
} 

 
 

 

H. Formatele zecimal, octal şi hexagesimal 

 

 

#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 
 

// Limbajul C poate tipari rezultatele in zecimal (formatul 
%d), 

// octal (formatul %o) sau hexagesimal (formatul %x) 

 
void main() 

{ 
 

clrscr(); 
int x; 

printf("tastati valoarea lui x="); 
scanf("%d",&x); 

printf("Valoarea in zecimal este\n"); 
printf("x(10)=%d\n\n",x); 

printf("Valoarea in octal este\n"); 
printf("x(8)=%o\n\n",x); 

printf("Valoarea in hexagesimal este\n"); 
printf("x(16)=%X\n\n",x); 

 

getch(); 
} 
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1.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Se citesc de la tastatură coordonatele (xa, ya) şi (xb, yb) (valori întregi) a două puncte 

A şi B din plan. Să si tipărească pe monitor lungimea segmentului AB. 

 

B. Se citesc de la tastatură lungimile (valori reale) a, b şi c ale unui triunghi. Se va 

calcula cu ajutorul formulei lui Heron aria tringhiului şi se va afişa pe monitor, ca în 

exemplul următor: 

 

date de intrare: a=3, b=4, c=5; 

afişarea dorită: Aria triunghiului cu laturile de lungime 3, 4 şi 5 este 6; 

 

C. Se citesc de la tastatură valorile întregi a şi b; se va tipari câtul şi restul împărţirii 

întregi a lui a la b, ca în exemplul următor: 

 

date de intrare: a=14, b=3; 

afişarea dorită: a:b = 4 si rest 2 

 

D. Se citesc de la tastatură valorile întregi a şi b; se va tipari câtul şi restul împărţirii 

întregi a lui a la b, ca în exemplul următor: 

 

date de intrare: a=14, b=3; 

afişarea dorită: 14:3 = 4 si rest 2 

 

E. Se citesc trei valori reale a, b, şi c. 

Se calculează şi se afişează pe monitor valoarea polinomului 

 

P(x) = a*x2 + bx + c  

 

 pentru patru valori ale parametrului x, citite de la tastatură, ca în exemplul următor: 

 Presupunând că s-au introdus pentru a, b şi c valorile 1, 2 şi 3 (respectiv), iar pentru 

cele patru valori ale parametrului x valorile succesive 0, 1, 2 şi 3, pe monitor trebuie să apară 

mesajele 

 

  P(0) = 3 

  P(1) = 6 

  P(2) = 11 

  P(3) = 18 
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2. INSTRUCŢIUNILE IF ŞI SWITCH 

 
 

 

2.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

Lucrarea are ca scop familiarizarea studentului cu instrucţiunea condiţională (de 

decizie, de ramificaţie), în formele IF-THEH şi IF-THEN-ELSE.  

Se exersează şi versiunea SWITCH. 

 

 

 

2.2 BREVIAR TEORETIC 
 

Instrucţiunile condiţionale determină programele să testeze diferite condiţii şi, în funcţie de 

acestea, să decidă execuţia anumitor comenzi. 

Avem la dispoziţie instrucţiunile condiţionale:  

• if( ) - execută comenzile dorite atunci când o condiţie (scrisă între paranteze) este 

adevarată. 

• if( ) ... else - execută anumite comenzi când o conditie (scrisă între paranteze) este 

adevarată şi alte comenzi când această condiţie este falsă. 

• switch - selectează care comandă va fi executată. 

 

 

A. Instructiunea "if" 

 

"if( )" (dacă) este cea mai simplă instrucţiune condiţională. 

Forma generală a acestei instrucţiuni este: 

• if (condiţie) { 

    // Codul care va fi executat dacă este Adevarată condiţia 

} 

unde 'condiţie' poate fi orice expresie alcatuită cu operatori raţionali, de egalitate şi logici. 

 

Dacă rezultatul evaluării condiţiei este TRUE, se execută codul dintre acolade, în caz contrar, 

când condiţia returnează FALSE, se trece peste acest cod.  

 

B. Instrucţiunea "if ... else" 

 

 

Folosind instrucţiunea "if() ... else" (dacă ... altfel), putem stabili comenzi care să fie 

executate şi când condiţia instrucţiunii "if( )" este FALSE. 

Forma generala a instructiuni "if() ... else" este:  

 

if (condiţie) { 

    // codul care va fi executat dacă este Adevarată condiţia 

} 

else { 
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    // codul ce va fi executat daca condiţia este falsă 

} 

 

unde 'condiţie' poate fi orice expresie logică. 

 

 Dacă rezultatul condiţiei este TRUE, se execută codul dintre primele acolade, care 

aparţin de "if()", în caz contrar, când condiţia returnează FALSE, sunt executate comenzile 

din acoladele de la "else". 

 

 

Formula "else if( )" 

 

 

Cu "if() ... else" sunt posibile execuţiile a doar două opţiuni, cea de la "if( )" sau de la 

"else". Dar sunt situaţii în care avem mai multe opţiuni, caz în care se foloseşte formula "else 

if( )" (altfel dacă). 

Cu aceasta se pot crea şi alte opţiuni (suplimentare) între cele două 

Sintaxa generală este: 

 

if (condiţie 1) { 

    // codul care va fi executat dacă este Adevarată condiţia 1 

} 

else if (condiţie 2) { 

    // codul ce va fi executat daca prima condiţie este Falsă şi este Adevarată condiţia 

2 

} 

else if (condiţie 3) { 

    // codul care va fi executat daca primele două condiţii sunt False şi este Adevarată 

condiţia 3 

} 

// ...  

else { 

    // codul executat dacă toate condiţiile sunt False 

} 

 

Pot fi adaugate oricate optiuni "else if". 

 

 

B. Instrucţiunea switch 

 

 

Această instrucţiune e folosită pentru a compara o valoare cu altele dintr-o listă şi, în 

funcţie de acea valoare, se execută codul asociat ei în lista "switch". 

 

Sintaxa generala a instructiuni "switch" este: 

 

switch (expresie) { 

case valoare1: 

    cod executat dacă expresie = valoare1 

    break; 
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case valoare2: 

    cod executat dacă expresie = valoare2 

    break; 

case valoare3: 

    cod executat pt. expresie = valoare3 

    break; 

default : 

    cod executat dacă expresie e diferit de valoare1, valoare2 sau valoare3 

} 

 

Prima dată este evaluată expresia scrisă între paranteze rotunde, la "switch( )", apoi 

valoarea expresiei este comparată pe rând cu fiecare valoare determinată de "case". 

Dacă se găseşte o identitate, se execută codul asociat acelui "case", apoi se iese din 

instrucţiunea "switch". 

Dacă, parcurgand fiecare "case", nu se găseşte o egalitate, se execută codul de la 

"default". 

Prin folosirea lui "break" se opreşte parcurgerea corpului instrucţiunii atunci când s-a 

găsit o valoare egală cu 'expresie' şi se iese din "switch". 

Instructiunea "switch" poate inlocui un şir de condiţii cu "else if". 

 

 

C. Operatori logici şi instrucţiunile condiţionale 

 

 

Operatorii logici sunt "&&" si "||". 

Rolul lor este asemănător cu cel al operatorilor relaţionali şi de egalitate, în sensul că şi 

aceştia compară valoarea a doi operanzi. 

Operatorii logici compară operatii, expresii de cod, iar rezultatul lor este unul din valorile 

TRUE (Adevărat) sau FALSE (Fals). 

• exp1 && exp2   - Returnează True dacă şi "exp1" şi "exp2" sunt Adevărate; altfel, 

returneaza False. 

• exp1 || exp2   - Returneaza True dacă oricare dintre "exp1" sau "exp2" e Adevarat; 

altfel, dacă amândouă sunt false, returnează False. 

• exp1 && exp2 || exp3   - Returnează True dacă expresia (exp1 && exp2) sau "exp2" 

e Adevarată; altfel, returnează False. 

Datorita rezultatului True sau False pe care-l dau aceşti operatori logici, ei sunt folosiţi în 

instrucţiunile condiţionale, contribuind la efectuarea unor condiţii mai complexe în 

parantezele instructiunii "if()" si "else if()". 

 

 

D. Operatorul condiţional "? :" 

 

O alta metodă de a executa un cod în funcţie de faptul dacă o expresie este Adevarată sau 

Falsă e operatorul "? :" 

Acest operator condiţional, deşi la prima vedere arată diferit de ceilalţi, este o formă 

prescurtată a instrucţiunii "if( ) else". Sintaxa generală de folosire a lui este: 

• expresie-condiţionala ? dacă -TRUE : dacă -FALSE; 

Operatorul condiţional evaluează expresia condiţională. Dacă expresia are valoarea 

TRUE, operatorul condiţional returnează valoarea de la "daca-TRUE"; în caz contrar, 

returnează valoarea de la "daca-FALSE".  
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Pe lângă atribuirea unei valori în funcţie de rezultatul unei expresii, acest operator 

condiţional poate fi utilizat în aceeaşi forma şi la determinarea apelării unei anumite funcţii, 

după rezultatul unei expresii logice.  

 

• (expresie-logică) ? dacăTrue( ) : dacăFalse( ); 

unde "dacăTrue( )" şi "dacăFalse( )" pot fi considerate doua funcţii. 

 

 

 

 

2.3 EXEMPLE 
 

 

A. Sistemul de două ecuaţii de gradul I 

 

 

#include <conio.h> 
#include <stdio.h> 

 
void main(){ 

 
/* Rezolvarea sistemului liniar de doua ecuatii cu doua necunoscute 

 
     ax+by=c 

     dx+ey=f */ 

 
double a,b,c,d,e,f,x,y,det,det1,det2; 

printf("\n\nIntroduceti coeficientii a,b,c,d,e,f\n"); 
 

/* Coeficientii se introduc pe aceeasi linie, separati de blancuri */ 
 

if (scanf("%lf %lf %lf %lf %lf %lf",&a, &b, &c, &d, &e, &f) != 6) 
  printf("Coeficienti eronati\n"); 

else 
  if ((det=a*e-b*d) == 0) 

    printf("Sistemul are determinantul nul\n"); 
  else 

    { 
    det1=c*e-b*f; 

    det2=a*f-c*d; 

    x=det1/det; 
    y=det2/det; 

    printf("x=%g\ty=%g\n",x,y); 
    } 

getch(); 
} 
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B. Ecuaţia de gradul II 

 

 

 

Să se rezolve ecuaţia de gradul II 02 =++ cbxax , coeficienţii a, b şi c fiind citiţi de la 

tastatură. 

 

Identificând toate situaţiile care pot să apară, obţiem organigrama  

 

 
În care semnificaţia mesajelor este următoarea: 

 

m1 : Aceasta nici macar nu e o ecuatie! 

m2 : Imposibil! 

m3 : Este, de fapt, o ecuatie de gradul I 

m4 : Asta da! Este o ecuatie de gradul II 

m5 : Radacini reale distincte 

m6 : Radacini reale confundate 

m7 : Radacini complexe 

 

Prin identificarea modului în care instrucţiunile IF-THEN, respectiv IF-THEN-ELSE se 

include unele pe altele şi a instrucţiunilor simple şi compuse, se obţine organigrama mai 

explicită: 
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Codul corespunzător este: 

 

 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

#include <math.h> 
 

void main(){ 
  float a, b, c, d, x, x1, x2, re, im; 

  clrscr(); 

  cout<<"a=";cin>>a; 
  cout<<"b=";cin>>b; 

  cout<<"c=";cin>>c; 
  if(a==0) if(b==0) if(c==0) cout<<"Aceasta nici macar nu e 

o ecuatie!"; 
      else cout<<"Imposibil!"; 

    else{ 
      cout<<"Este, de fapt, o ecuatie de gradul I"<<endl; 

      x=-c/b; 
             cout<<"Radacina este x="<<x; 

    } 
  else{ 

    cout<<"Asta da! Este o ecuatie de gradul II"<<endl; 
    d=b*b-4*a*c; 

    if(d>0) { 

        cout<<"Radacini reale distincte"<<endl; 
        x1=(-b-sqrt(d))/2/a; 

        x2=(-b+sqrt(d))/2/a; 
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        cout<<"x1="<<x1<<endl; 
        cout<<"x2="<<x2; 

     } 
    else if(d==0){ 

      cout<<"Radacini reale confundate"<<endl; 
      x=-b/2/a; 

                    cout<<"x1=x2="<<x; 
   } 

  else{ 
  cout<<"Radacini complexe"<<endl; 

  re=-b/2/a; 
  im=-sqrt(-d)/2/a; 

  if(im<0)im=-im; 
  cout<<"x1="<<re<<" - "<<im<<" i"<<endl; 

  cout<<"x2="<<re<<" + "<<im<<" i"; 

             } 
  } 

  getch(); 
} 

 
 

C. Realizarea unui meniu 

 

Să se realizeze “scheletul” unui meniu pentru lucrul ulterior cu listele înlănţuite; 

programul va permite selectarea dintr-un meniu a unor acţiuni şi va afişa acţiunea viitoare, pe 

care programul o va efectua în momentul în care vor fi implementate funcţiile respective. 

Meniul va oferi ca principale opţiuni crearea listei, listarea de la stanga la dreapta, listarea 

de la dreapta la stanga, inserarea unui nod in interiorul listei, inserarea unui nod pe prima 

poziţie, inserarea unui nod pe ultima poziţie, ştergerea unui nod din interiorul listei, ştergerea 

primului nod, ştergerea ultimului nod şi salvarea listei. 

 

Codul corespunzător este: 

 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 

 
void main(){ 

int rasp; 
  clrscr(); 

  cout<<"OPERATII CU LISTE :"<<endl<<endl; 
    cout<< 

    " 1: creare"<<endl<< 
    " 2: listare de la stanga la dreapta"<<endl<< 

    " 3: listare de la dreapta la stanga"<<endl<< 
    " 4: inserare nod in interiorul listei"<<endl<< 

    " 5: inserare nod pe prima pozitie"<<endl<< 

    " 6: inserare nod pe ultima pozitie"<<endl<< 
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    " 7: stergerea unui nod din interiorul listei"<<endl<< 
    " 8: stergerea primului nod"<<endl<< 

    " 9: stergerea ultimului nod"<<endl<< 
    "10: salvez lista"<<endl; 

  cin>>rasp; 
  switch (rasp){ 

    case 1: cout<<"voi crea o lista";break; 
    case 2: cout<<"voi lista de la stanga la dreapta";break; 

    case 3: cout<<"voi lista de la dreapta la stanga";break; 
    case 4: cout<<" voi insera un nod in interiorul listei";break; 

    case 5: cout<<" voi insera un nod inaintea primului nod";break; 
    case 6: cout<<" voi insera un nod dupa ultimul nod";break; 

    case 7: cout<<" voi sterge un nod din interiorul listei";break; 
    case 8: cout<<" voi sterge primul nod";break; 

    case 9: cout<<" voi sterge ultimul nod";break; 

    case 10: cout<<" voi salva lista";break; 
    default: exit(1); 

  } 
  getch(); 

  
} 

 

 
 

2.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Să se verifice dacă un număr întreg n, citit de la tastatură, este par. 

 

B. Valorile a şi b (citite de la tastatură) sunt capetele unui interval. Să se stabilească dacă 

valoarea x (citită de la tastatură) se găseşte în interiorul intervalului. 

 

C. Să se calculeze valoarea expresiei 
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 pentru patru valori ale parametrului x, citite de la tastatură 

 

D. Se citesc de la tastatură valorile pentru variabilele întregi a, b şi c. Se va afişa pe 

monitor valoarea maximului dintre a, b şi c. 

 

E. Aceeaşi cerinţă, pentru patru valori reale a, b, c şi d. 
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F. Să se afişeze în ordine crescătoare valorile de la problema A. 

 

G. Se citesc trei numere reale, în variabilele a, b, c. Dacă cele trei valori pot forma 

unghiurile unui triunghi, să se verifice dacă toate unghiurile sunt ascuţite; în caz 

contrar, verificati dacă există un unghi obtuz sau un unghi drept. Scrieti un mesaj 

corespunzator pentru fiecare caz. 

 

H. Să se rezolve sistemul liniar de trei ecuaţii liniare cu trei necunoscute reale. 

 

I. Se citeşte de la tastatură un număr întreg n, de exact patru cifre. 

 

a. Să se calculeze suma dintre cifra sutelor şi cifra zecilor  

b. Să se afişeze numărul n inversat 

c. Să se verifice dacă numărul n este palindrom 
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3. CICLUL FOR ŞI INSTRUCŢIUNILE 

REPETITIVE DE TIP WHILE ŞI DO-WHILE 

 
 

 

3.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Scopul lucrării este de a înţelege şi a exersa cele două tipuri de instrucţiuni repetitive 

din cadrul limbajului C/C++, şi anume instrucţiunile repetitive cu test iniţial (implementate 

prin instrucţiunile for – structura ciclică cu număr cunoscut de paşi – şi while) şi 

instrucţiunile repetitive cu test final, implementate prin instrucţiunea do while. 

Se utilizează şi instrucţiunile adiacente – break şi  continue. 

 

 

 

 

3.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

3.3.1 Instrucţiunea for 

 

este o structură ciclică cu test iniţial şi implementează structura ciclică cu număr cunoscut 

de paşi  

 

Sintaxa: 

 

for (expresie1; expresie2; expresie3) 

 instructiune; 

 

Funcţionarea: 

 

evaluare expresie1 

ATÂTA TIMP CÂT expresie2 este TRUE REPETĂ 

 begin 

 instrucţiune 

 evaluare expresie3 

 end 

 

 

Nu este obligatorie prezenţa expresiilor, ci doar a instrucţiunilor vide. 
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3.3.2 Instrucţiunea while 

 

este o structura ciclică cu test iniţial 

 

Sintaxa: 

 

while(<expresie>) 

       instr1;  

 

 La întâlnirea acestei instrucţiuni, se evaluează expresie. Dacă aceasta are valoarea 

TRUE (diferită de ZERO), se execută instrucţiunea instr1. Se reevaluează valoarea expresie-

i. Dacă ea este tot 1, se repetă instrucţiune, etc. Astfel, instrucţiunea (corpul ciclului) se 

repetă atât timp cât expresie are valoarea de adevăr TRUE. 

În momentul în care <expresie> are  valoarea de adevăr FALSE (egală cu ZERO), se 

iese din ciclu şi se trece la următoarea instrucţiune din afara buclei while. 

 În cazul în care la prima evaluare a expresiei, aceasta are valoarea de adevăr FALSE, 

corpul instrucţiunii while nu va fi executat niciodată. 

 instr1 din corpul ciclului while poate fi compusă (un bloc). 

Instrucţiunea/instrucţiunile din corpul ciclului while trebuie să modifice valoarea expresiei, 

altfel va fi un „ciclu infinit”.  

 

 

3.3.3 Instrucţiunea do while 

 

Sintaxa: 

 

do  instr1;  

while(<expresie>) 

 

 

Funcţionarea: 

 

 Se execută instrucţiunea instr1 sau blocul de instrucţiuni. Se evaluează apoi 

<expresie>. Dacă aceasta are valoarea TRUE, se execută din nou instr1, altfel se iese din 

buclă. Se testează din nou valoarea expresiei. Se repetă execuţia  instrucţiunii instr1 atâta cât 

timp valoarea expresiei este TRUE. În cazul instrucţiunii do while, corpul ciclului se execută 

cel puţin o dată. 

 

 

Instrucţiunea break 

 

forţează ieşirea din interiorul unei bucle, fără a se mai ţine seama de condiţia de menţinere în 

buclă. Instrucţiunile situate în corpul buclei după instrucţiunea break nu vor mai fi executate. 

 

 

Intrucţiunea continue 

 

duce la ignorarea instrucţiunilor din buclă, situate după aceasta, şi testarea din nou a expresiei 

de menţinere în buclă. În cazul buclelor for, se realizează şi evaluarea celei de a treia expresii 

, responsabilă cu incrementarea contorilor. 
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3.3 EXEMPLE 
 

 

A. Determinarea faptului dacă un număr este sau nu prim 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

#include <math.h> 
 

void main() { 
  clrscr(); 

  unsigned long n, d; 

  int prim=1; 
  cout<<"n=?";cin>>n; 

  for(d=2;d<=sqrt(n);d++) if(n%d==0) prim=0; 
  if(prim) cout<<n<<" este prim"; 

  else cout<<n<<" nu este prim"; 
  getch(); 

} 
 

 
B. Calculul cmmdc al două numere, utilizând algoritmul lui Euclid 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 
 

void main(){ 
  clrscr(); 

  int a, b, p=0; 

  cout<<"a=";cin>>a; 
  cout<<"b=";cin>>b; 

  if(a==b)cout<<"cmmdc="<<a; 
  else while(a!=b){if(a>b)a=a-b;else b=b-a;p++;} 

  cout<<"cmmdc="<<a<<" in "<<p<<" pasi"; 
  getch(); 

} 
 

 
#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 
 

void main(){ 
  clrscr(); 

  int a, b, r, p; 

  cout<<"a=";cin>>a; 
  cout<<"b=";cin>>b; 

  while(b){ 
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    r=a%b; 
    a=b; 

    b=r; 
    p++; 

  } 
  cout<<"cmmdc="<<a<<" in "<<p<<" pasi"; 

  getch(); 
} 

 
 

 

 

 

 

3.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Se citeşte de la tastatură o valoare naturală n. Să se afişeze numărul divizorilor 

numarului citit. 

 

B. Scrieţi un program care afişează numerele divizibile cu 3 din intervalul [a,b]. Valorile 

a şi b se citesc de la tastatură. 

 

C. Se citeşte un număr natural n. Să se afişeze suma cifrelor lui n. 

 

D. Scrieti un program care afişează numerele prime până la n. Valoarea lui n se citeşte de 

la tastatură. 

 

E. De câte ori apare o cifră dată c, în numarul n? 

 

F. Să se determine dacă un număr n este palindrom 

 

G. Să se calculeze suma cifrelor unui număr întreg 

 

H. Se citeşte un număr întreg n şi n valori pentru parametrul real x. Să se afişeze 

maximul şi minimul valorilor introduse. 

 

I. Scrieţi un program care determină perimetrul şi aria unui triunghi. Există 4 situaţii 

posibile. Un triunghi poate fi: 

1. isoscel 

2. echilateral 

3. dreptunghic 

4. oarecare. 

 

În funcţie de cifra introdusă de la tastatură (1, 2, 3 sau 4) se va cere utilizatorului 

numărul minim de informaţii care trebuie să se citească pentru fiecare tip de triunghi 

datele necesare, astfel încât să se poată calcula perimetrul şi aria triunghiului. 
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4. TABLOURI UNIDIMENSIONALE 

PROBLEME DE ORDONARE 

 
 

 

4.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

 

Scopul lucrării este acela de a familiariza studentul cu citirea, utilizarea şi afişarea 

vectorilor (tablourilor unidimensionale). Lucrarea este şi o continuare a lucrării precedente, 

dedicate utilizării ciclului for. 

 

 

 

4.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

Tablourile  sunt colecţii de date de acelaşi tip reunite sub un singur nume, care ne 

permit să programăm mai uşor operaţii asupra grupurilor de valori de acelaşi tip. 

Declararea  tabloului  este  similară  cu  declaraţia  unei  variabile  simple,  cu  o 

singură excepţie: trebuie declarată şi dimensiunea tabloului. Numărul de componente se 

declară între [ ]. Declaraţia 

float date[50]; 
 

creează un tablou cu 50 de elemente tip float. 

 

Primul element are indicele 0, al doilea are indicele 1, …, iar ultimul are indicele 49. 

Un tablou unidimensional (numit de foarte multe ori vector) este deci o colecţie 

structurată de elemente care pot fi accesate individual, specificând poziţia componentei 

printr-un indice (variabilă de tip întreg). 

Sintaxa unei declaraţii de tablou unidimensional (vector): 

 

TipDată NumeTablou[ExpresieConstInt]; 

 

Elementele unui tablou pot avea aproape orice tip de dată.  

Expresia dintre parantezele drepte este o constantă întreagă, ce trebuie să fie strict 

mai mare decât 0 şi determină numărul de componente ale tabloului. Dacă valoarea este n, 

domeniul indicilor va fi între 0       şi n-1, deci vectorul are n elemente. 

Pentru a avea acces la componentele individuale ale unui vector, scriem numele 

vectorului urmat de o expresie indice între [ ]. Expresia specifică numărul componentei 

accesate şi poate fi o constantă întreagă, o variabilă întreagă, sau o expresie care este 

evaluată la o valoare întreagă. Oricare ar fi, însă, forma indicelui, acesta trebuie să fie o 

valoare întreagă. 

Fiecare componentă a unui tablou poate fi tratată exact ca o variabilă simplă. 

Elementele  unui  tablou  pot  fi iniţializate  în instrucţiunea de declarare prin 
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adăugarea unei liste de valori separate prin virgulă, plasate între acolade. 

 

Exemplu 

 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 

 
void main( ){ 

  float x[5] = {11.2, 3.172, 12.1, -27.3, 12}; 
     int i ; 

                           for(i = 0 ; i <5 ; i++) 
                             cout << "x[" << i << "]= " << x[i] << endl ; 

} 
 

Dacă se înscriu mai multe valori, compilatorul semnalează o eroare. Dacă sunt mai 

puţine valori în listă, restul sunt iniţializate cu valoarea 0. 

Tablourile sunt transmise funcţiilor prin referinţă. 

În lista parametrilor formali, declararea unui tablou nu include şi dimensiunea sa 

între [ ]. Dacă se include dimensiunea, compilatorul o ignoră, deoarece compilatorului îi 

este necesară doar informaţia referitoare la natura parametrului, adică faptul că este 

vorba despre un tablou, şi la tipul componentelor sale. Acesta este motivul pentru care 

trebuie adăugat un al doilea parametru al funcţiei prin care se precizează numărul de 

componente. 

În prototipul unei funcţii care are parametri de tip tablou nu este necesară prezenţa 

numelor parametrilor formali.  

 

 

 

4.3 EXEMPLE 
 

 

A. Aflarea valorilor maxime şi minime şi a poziţiilor pe care acestea le ocupă într-un vector 

 

 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

 

void main() { 
  clrscr(); 

  int v[50], i, n, max, pozmax, min, pozmin; 
  cout<<"n=?"; 

  cin>>n; 
  for(i=1;i<=n;i++){ 

    cout<<"v["<<i<<"]=?"; 
    cin>>v[i]; 

  } 
  max=v[1];pozmax=1; 
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  min=v[1];pozmin=1; 
  for(i=2;i<=n;i++){ 

    if(v[i]>max){ 
      max=v[i];pozmax=i; 

    } 
    if(v[i]<min){ 

      min=v[i];pozmin=i; 
    } 

  } 
  cout<<"maximul este "<<max<<" si ocupa pozitia 

"<<pozmax<<endl; 
  cout<<"minimul este "<<min<<" si ocupa pozitia "<<pozmin; 

  getch(); 
} 

 

 

 

B. Ordonarea crescătoare a elementelor unui vector 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

 

void main() { 
  clrscr(); 

  int v[50], i, j, n, aux; 
  cout<<"n=?"; 

  cin>>n; 
  for(i=1;i<=n;i++){ 

    cout<<"v["<<i<<"]=?"; 
    cin>>v[i]; 

  } 
  for(j=1;j<=n-1;j++){ 

    for(i=1;i<=n-1;i++) if(v[i]>v[i+1]){ 
      aux=v[i]; 

      v[i]=v[i+1]; 
      v[i+1]=aux; 

    } 

  } 
  for(i=1;i<=n;i++) cout<<"v[i"<<"]="<<v[i]<<endl; 

  getch(); 
} 

 
 

 
C. ordonarea descrescătoare a elementelor unui vector 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 
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void main() { 

  clrscr(); 
  int v[50], i, j, n, aux; 

  cout<<"n=?"; 
  cin>>n; 

 for(i=1;i<=n;i++){ 
    cout<<"v["<<i<<"]=?"; 

    cin>>v[i]; 
  } 

  for(j=1;j<=n-1;j++){ 
    for(i=1;i<=n-1;i++) if(v[i]<v[i+1]){ 

      aux=v[i]; 
      v[i]=v[i+1]; 

      v[i+1]=aux; 

    } 
  } 

  for(i=1;i<=n;i++) cout<<"v[i"<<"]="<<v[i]<<endl; 
  getch(); 

} 
 

 
C. Numere Fibonacci 

 

#include <conio.h> 

#include <iostream.h> 
 

void main(){ 
 

  clrscr(); 
  unsigned long n, a, b, f[50], j; 

  int i, fv[50]; 

 
//afisarea numerelor fibonacci 

 
  f[1]=1; 

  f[2]=2; 
  for(i=3; i<=46; i++) f[i]=f[i-2]+f[i-1]; 

  for(i=1; i<=46; i++) cout<<i<<" "<<f[i]<<endl; 
 

//descompunerea unui numar n in suma de numere fibonacci 
 

  getch(); 
  cout<<"n=?"; 

  cin>>n; 
  for(i=1; i<=46; i++) fv[i]=0; 

  for(i=46; i>=1;i--) if(f[i]<=n){ 
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   n=n-f[i]; 
                        cout<<f[i]<<" "; 

        } 
  cout<<endl; 

  getch(); 
 

//vizualizarea numerelor de la a la b prin componentele 
fibonacci 

 
  cout<<"a=";cin>>a; 

  cout<<"b=";cin>>b; 
  for(j=a; j<=b; j++){ 

    n=j; 
  for(i=1; i<=46; i++) fv[i]=0; 

  for(i=46; i>=1;i--) if(f[i]<=n){ 

   n=n-f[i]; 
                        fv[i]=1; 

        } 
  for(i=46; i>=1;i--) cout<<fv[i]; 

  cout<<endl; 
  } 

  getch(); 
 

} 
 

 

4.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

 

A. Se introduce o valoare întregă n, un vector v cu n elemente întregi, o valoare întreagă 

k şi un caracter c. Să se rotească circular spre stânga sau spre dreapta (în funcţie de 

valoarea caracterului c) cu exact k poziţii. 

 

B. Să se construiască vectorul w, având ca elemente numerele prime dintr-un vector v 

dat. 

 

C. Să se rearanjeze elementele unui vector v, astfel încât la început să fie numerele 

impare, în ordine crescătoare, apoi cele pare, în ordine descrescătoare. 

 

D. Să se introducă între fiecare dintre elementele succesive ale unui vector media lor 

aritmetică. 

 

E. Să se descompună în factori primi un număr întreg n, afişându-se doi vectori: vectorul 

b al bazelor şi vectorul e al exponenţilor corespunzători. 
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5. TABLOURI BIDIMENSIONALE 

 
 

 

5.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

 

Lucrarea este o extensie firească celei precedente. În prezenta lucrare, studentul învaţă 

să citească, să utilizeze şi sa afişeze matricile (tablourile bidimensionale). Este intensiv 

exersată structura uzuală de for în for. 

 

 

 

5.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

Tablourile bidimensionale sunt denumite si matrici. La declararea unui tablou 

bidimensional, se specifică numărul de elemente al fiecărei dimensiuni, incluzând fiecare 

dintre aceste numere între paranteze drepte. Indexul inferior al fiecarei dimensiuni este 0. 

Sintaxa pentru declararea unei matrice este urmatoarea: 

 tipul_datelor  nume_matrice[nr_linii][nr_coloane]; 

Exemplu: o matrice de numere intregi , care are 5 linii a câte 4 componente pe linie : 

 int a[5][4]; 

 Rămân valabile cele menţionate la capitolul referitor la tablorile unidimensionale. 

 

 

 

5.3 EXEMPLE 
 

 

A. Suma a două matrice 

 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

 
void main() /* Suma a doua matrici cu m linii si n coloane */ 

{ 

int a[10][10],b[10][10],c[10][10]; 
int n,m,i,j,k; 
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printf("\nIntroduceti numarul de linii   : "); 
scanf("%d",&m); 

printf("\nIntroduceti numarul de coloane : "); 
scanf("%d",&n); 

printf("\nIntroduceti elementele matricii A\n"); 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) { 
    printf("a[%d][%d]=",i,j); 

    scanf("%d",&a[i][j]); 
    }; 

printf("\nIntroduceti elementele matricii B\n"); 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) { 
    printf("b[%d][%d]=",i,j); 

    scanf("%d",&b[i][j]); 

    }; 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) 
    c[i][j]=a[i][j]+b[i][j]; 

printf("\nElementele matricei C sunt :\n"); 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) 
    printf("c[%d][%d]=%d\n",i,j,c[i][j]); 

getch(); 
} 

 
 

 

B. Produsul a două matrice 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
void main() /* Produsul a doua matrici cu A(mxn) si B(nxp) */ 

{ 
int a[10][10],b[10][10],c[10][10]; 

int n,m,p,i,j,k,s; 

printf("\nIntroduceti numarul de linii al primei matrici   : "); 
scanf("%d",&m); 

printf("Introduceti numarul de coloane al primei matrici : "); 
scanf("%d",&n); 

printf("Introduceti numarul de coloane al celei de a doua matrici : "); 
scanf("%d",&p); 

printf("\nIntroduceti elementele matricii A\n"); 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) { 
    printf("a[%d][%d]=",i,j); 

    scanf("%d",&a[i][j]); 
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    }; 
printf("\nIntroduceti elementele matricii B\n"); 

for (i=0;i<=n-1;i++) 
  for (j=0;j<=p-1;j++) { 

    printf("b[%d][%d]=",i,j); 
    scanf("%d",&b[i][j]); 

    }; 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=p-1;j++) { 
    c[i][j]=0; 

    for (k=0;k<=n-1;k++) 
      c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j]; 

      } 
printf("\nElementele matricii C sunt :\n"); 

for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) 
    printf("c[%d][%d]=%d\n",i,j,c[i][j]); 

getch(); 
 

 
C. Transpusa unei matrice 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
void main() /* Transpusa unei matrici A(mxn) */ 

{ 
int a[10][10],b[10][10]; 

int n,m,i,j; 
printf("\nIntroduceti numarul de linii : "); 

scanf("%d",&m); 
printf("Introduceti numarul de coloane : "); 

scanf("%d",&n); 

printf("\nIntroduceti elementele matricii A\n"); 
for (i=0;i<=m-1;i++) 

  for (j=0;j<=n-1;j++) { 
    printf("a[%d][%d]=",i,j); 

    scanf("%d",&a[i][j]); 
    }; 

for (i=0;i<=n-1;i++) 
  for (j=0;j<=m-1;j++) 

    b[i][j]=a[j][i]; 
printf("\nElementele matricii transpuse sunt :\n"); 

for (i=0;i<=n-1;i++) 
  for (j=0;j<=m-1;j++) 

    printf("b[%d][%d]=%d\n",i,j,b[i][j]); 
getch(); 

} 
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5.4 TEME DE LABORATOR 
 

A. Să se afişeze elementele de pe bordura unei matrici 

 

B. Să se afişeze elementele de sub diagonala principală a unei matrici pătrate 

 

C. Să se afişeze elementele de deasupra diagonalei secundare a unei matrici pătrate 

 

D. Să se interclaseze coloanele unei matrici, astfel încât elementele de pe linia k să fie 

ordonate crescător 

 

E. Determinaţi elementele şa ale unei matrici (elementele minime pe linie şi maxime pe 

coloane, sau invers) 

 

 



 41 

 

6. FUNCŢII DEFINITE DE UTILIZATOR 

 
 

 

6.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Scopul lucrării este de a prezenta una dintre armele cele mai puternice ale programării 

procedurale, anume aceea a utilizării, alături de funcţiile predefinite din biblioteci, a funcţiilor 

definite de către utilizator.   

Se exersează comparativ transmiterea parametrilor prin valoare şi prin referinţă. 

Aplicaţiile din exemple şi din problemele propuse spre rezolvare fac apel la 

variabilele locale şi globale 

 

 

 

6.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

Pentru utilizarea funcţiilor în C++, este necesară cunoaşterea următoarelor aspecte de 

bază: 

 

a) Funcţiile grupează setul de operatori pentru îndeplinirea unei sarcini concrete. 

b) Programul principal apelează la funcţie, adresîndu-se la numele ei, după care 

urmează paranteze rotunde.  

c) După terminarea prelucrării informaţiei, majoritatea funcţiilor întorc programului 

principal valori de tipuri concrete, care pot fi olosite în calcule. 

d) Programul principal transmite funcţiilor parametrii (informaţia iniţială), inclusă în 

paranteze rotunde, care urmează după numele funcţiei. 

e) Limbajul C++ foloseşte prototipuri de funcţie pentru determinarea tipului valorii 

returnate de câtre funcţie, a cantităţii si tipurilor parametrilor transmişi funcţiei. 

 

În timpul creării programului, e necesar să se rezerve fiecare funcţie pentru rezolvarea 

unei sarcini. Fiecare funcţie creată trebuie să  primeascăun nume unic. 

Ca şi în cazul variabilelor, numele unei funcţii este un identificator şi e de dorit să 

corespundă cu sensul logic al sarcinei pe care o îndeplineşte. 

 

Funcţiile din C++ se aseamănă structural cu funcţia principală main(). 

În faţa numelui funcţiei se indică tipul ei, iar după numele funcţiei urmează lista 

de parametri descrişi înăuntrul parantezelor rotunde. 

 

Corpul funcţiei (compus din operatori) este amplasat după descrierea parametrilor, 

între acolade. 
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Sintaxa descrierii unei funcţii: 

 

tip_f nume_f (lista parametri) {declarare de variabile; operatori;} 
 

unde 

 

tip_f   - tipul funcţiei sau tipul valorii returnate de funcţie, 

nume_f  - numele funcţiei. 

 

Dacă funcţia nu întoarce valori, tipul ei este void. 

 

1. Transmiterea parametrilor în funcţie. 

 

Dacă funcţia foloseşte parametri, ei trebuie descrişi în cadrul descrierii funcţiei. 

În timpul descrierii parametrelor funcţiei se indică numeleşi tipul fiecărui parametru. 

 

tip_parametru nume_parametru; 
 

Dacă funcţia conţine mai mulţi parametri, ei vor fi descrişi împreună între parantezele 

rotunde după numele funcţiei, despărţiţi prin virgulă  

 

tip_funcţie nume_funcţie (tip_parametru1 nume_parametru1, 

tip_parametru2 nume_parametru2 
…. 

tip_parametruN nume_parametruN ); 
 

În unele surse de descriere a limbajului de programare C/C++, parametrii ce se 

transmit din program în funcţie se numesc actuali, iar parametrii ce sunt declaraţi în antetul 

funcţiei şi cărora li se atribuie valorile parametrilor actuali, se numesc parametri formali. 

 

În momentul folosirii parametrilor în funcţie, este necesară cunoaşterea  următoarelor 

aspecte: 

 

- Dacă funcţia foloseşte parametri, ea trebuie să indice numele unic şi tipul fiecărui 

parametru. 

- Când programul apelează funcţia, compilatorul atribuie valoarea parametrilor de la stânga la 

dreapta 

- Valorile transmise din program în funcţie, trebuie să coincidă ca număr, loc şi tip cu 

parametrii din funcţie. 

 

2. Întoarcerea valorilor din funcţie. 

 

Obiectivul oricărei funcţii este îndeplinirea unei sarcini concrete. În majoritatea 

cazurilor, funcţiile vor efectua calcule. După aceasta, funcţia va întoarce rezultatul fie funcţiei 

din care a fost apelată, fie funcţiei principale main. În momentul când funcţia întoarce o 

valoare, trebuie să fie cunoscut tipul ei. Tipul valorii returnate de funcţie se indică în 

momentul descrierii funcţiei, înainte de numele ei. Tipul valorii returnate se mai numeşte şi 

tipul funcţiei. 

Funcţiile folosesc operatorul return pentru a întoarce valori funcţiilor din care au fost apelate. 
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Când compilatorul întâlneşte operatorul return, el întoarce valoarea dată şi încheie 

executarea funcţiei curente, controlul executării programului fiind cedat funcţiei din care a 

fost chemată funcţia curentă. Dacă după operatorul return, în funcţie mai există şi alţi 

operatori, ei vor fi ignoraţi, funcţia terminîndu-se odată cu îndeplinirea operatorului return.   

Valoarea întoarsă de funcţie poate fi folosită în orice loc al programului, unde 

e posibilă folosirea unei valori de tip identic cu valoarea returnată. Când funcţia întoarce o 

valoare, această valoare poate fi atribuită unei variabile de acelaşi tip, folosind operatorul de 

atribuire. Valoarea mai poate fi folosită în cadrul instrucţiunilor de afişare, în cadrul 

instrucţiunilor de decizie sau a instrucţiunulor de ciclare. 

De asemenea, ea poate fi folosită ca parametru în cadrl apelului altei funcţii. 

 

3. Prototipul funcţiei. 

 

Înainte de apelul unei funcţii, compilatorul C++ trebuie să cunoască tipul valorii 

returnate, cantitatea şi tipul parametrilor folosiţi de funcţie. 

Există însă situaţii cînd unele funcţii în program sînt apelate reciproc. În aceste cazuri, 

este posibilă situaţia cînd o funcţie va fi apelată înaintea descrierii sale. 

În acest caz, se folosesc prototipuri ale funcţiilor. Prototipul unei funcţii este amplasat la 

începutul programului şi conţine informaţia despre tipul valorii returnate, cantitatea şi tipul 

parametrilor folosiţi de funcţie. 

 Odată declarat prototipul unei funcţii, înainte de a fi început corpul programului, 

descrierea funcţiei poate fi făcută după acolada de închidere a programului principal.  

 

4. Variabile localeşi domeniul de vizibilitate. 

 

Apare adeseori necesitatea folosirii în funcţii a variabilelor proprii.Variabilele 

declarate în cadrul funcţiei e numesc variabile locale. Numele şi valoarea unei variabile 

locale sunt cunoscute numai funcţiei în care ea a fost declarată. Chiar faptul că variabila 

locală există este cunoscut numai de către funcţia în are ea a fostd eclarată. Declararea 

variabilelor are loc la începutul funcţiei, imediat după acolada care deschide corpul acesteia. 

Numele variabilei locale trebuie să fie unic în funcţia în care a fost declarată. O variabilăse 

numeşte locală, din cauză că este văzută numai din funcţia în care a fost descrisă. 

 

Sintaxa de declarare a unei variabile locale: 

 

tip_f numele_f (lista parametrilor) {tip_vl numele_vl;} 
 

unde: 

 

tip_f   - tipul funcţiei; 

nume_f - numele funcţiei; 

tip_vl  - tipul variabilei; 

numele_vl - numele variabilei; 

 

Principiile de declarare şi folosire a unei variabile locale oricărei funcţii sunt identice 

cu principiile de declarare şi utilizare a unei variabile declarate în corpul funcţiei 

principalemain( ); 

O variabilă declarată în corpul funcţiei main() este şi ea locală acestei funcţii. 
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În general, tot ceea ce este valabil pentru a fost spus despre variabilele declarate în funcţia 

main( ) - tipurile, numele, principiile de utilizare ş.a.-  rămâne valabil şi pentru o 

variabilă locală, din orice altă funcţie.  

 

5. Variabile globale 

 

Numim variabilă globală o variabilă pentru care numele şi valoarea sunt cunoscute pe 

parcursul întregului program, orice funcţie din acest program. 

Pentru a crea o variabilă globală, se foloseşte declararea ei la începutul programului, 

în afara oricărei funcţii. Orice funcţie (inclusiv funcţia main), care va urma după această 

declarare, poate folosi această variabilă globală. 

 

Declararea unei variabile globale: 

 

# include<…> 

# include<…> 
… 

# include<…> 

 
tip_vg nume_vg; 

 
eventuale declaraţii de funcţii 

 
void main (void){…} 

 

 

unde tip_vg  este tipul variabilei globale, iar nume_vg – numele variabilei globale. 

 

Fiind declarată o variabilă globală, valoarea ei nu numai că e cunoscută oricărei 

funcţii din program, dar şi poate fi şi schimbată de către oricare dintre funcţiile prezente 

în program.  

Cu toate că prezenţa variabilelor globale în program adaogă noi posibilităţi, este de 

dorit să nu se facă abuz de folosirea lor. Din cauză că orice funcţie din program poate 

schimba valoarea variabilei globale, este dificil de urmărit toate funcţiile care ar putea 

schimba această valoare, ceea ce conduce la un control dificil asupra execuţiei programului 

 

 

6. Conflicte dintre variabile localeşi globale 

 

În cazul în care un program trebuie să folosească o variabilă globală, poate apărea o 

situaţie de conflict între numele variabilei globale şi numele unei variabile locale. În aceste 

cazuri, limbajul C++ oferă prioritate variabilei locale. 

Dacă există o variabilă globală cu acelaşi nume ca o variabila locală, compilatorul 

consideră, că orice apel al variabilei cu acest nume este un apel al variabilei locale. 

Există situaţii, când apare necesitatea de a se adresa o variabilă globală care se află în 

conflict cu o variabilă locală. În acest caz, se poate folosi operatorul global de acces :: .  
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6.3 EXEMPLE 
 

 

 

A. Transmiterea prin valoara şi prin referinţă 

 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

#include <math.h> 
 

float f1(int a,int b,int c) 
{ 

a=a*a; 

b=b*b; 
c=c*c; 

return sqrt(a+b+c); 
} 

 
float f2(int *a,int *b,int *c) 

{ 
*a=*a**a; 

*b=*b**b; 
*c=*c**c; 

return sqrt(*a+*b+*c); 
} 

 
void main() 

{ 

int x,y,z; 
printf("\nIntroduceti pe x : "); 

scanf("%d",&x); 
printf("Introduceti pe y : "); 

scanf("%d",&y); 
printf("Introduceti pe z : "); 

scanf("%d",&z); 
printf("Rezultatul aplicarii lui f1 : %g\n",f1(x,y,z)); 

printf("x=%d\n",x); 
printf("y=%d\n",y); 

printf("z=%d\n",z); 
printf("Rezultatul aplicarii lui f2 : %g\n",f2(&x,&y,&z)); 

printf("x=%d\n",x); 
printf("y=%d\n",y); 

printf("z=%d\n",z); 

getch(); 
} 
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B. Suma cifrelor unui număr 

 

 

#include <fstream.h> 
#include <conio.h> 

 
void main(){ 

  clrscr(); 
  int x, y, z, rasp, gasit=0; 

  char fis[20]; 
  cout<<"numele fisierului de intrare : ";cin>>fis; 

  ifstream f(fis); 
  f>>x>>y; 

  cout<<x<<" "<<y<<endl; 
  while((!gasit)&&(x<=y)){ 

    z=(x+y)/2; 
    f>>rasp; 

    if(rasp) gasit=1; 

    else{ 
      f>>rasp; 

      if(rasp)y=z-1; 
      else x=z+1; 

    } 
  } 

  if(gasit)cout<<z; 
  else cout<<"0"; 

  getch(); 
  f.close; 

} 
 
 

 

C.  Factorialul primelor 170 de numere 

 

 

 

 

double factorial(int); 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
 

void main() /* Afiseaza pe n! pentru m=0,1,2,...,170 */ 
{ 

int m; 

for (m=0;m<171;m++) { 
  printf("m=%d\tm!=%g\n",m,factorial(m)); 

  if ((m+1)%23==0) { 
    printf("Apasati o tasta pt.a continua\n"); 
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    getch(); 
    } 

  } 
getch(); 

} 
 

double factorial(int n) 
/* Calculeaza pe n! pentru n din intervalul [0,170]; 

   pentru alte valori returneaza -1 */ 
{ 

double f; 
int i; 

if (n<0||n>170) 
   return -1.0; 

for (i=2,f=1.0;i<+n;i++) 

   f*=i; 
return f; 

} 
 

 

 

D. Aflarea unei rădăcini unice dintr-un interval dat 

 

 

double f(double); 

double radac(double ls,double ld); 
#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 

 
void main() 

/* Calculeaza o radacina unica din intervalul [a,b] */ 
{ 

double a,b,x,fx; 
printf("\n\nIntroduceti limita din stanga  "); 

scanf("%lf",&a); 
printf("Introduceti limita din dreapta "); 

scanf("%lf",&b); 

if (fabs(f(a))<1e-30) printf("Radacina este chiar limita din stanga\n"); 
else if (fabs(f(b))<1e-30) printf("Radacina este chiar limita din 

dreapta\n"); 
else if (f(a)*f(b)>0) printf("Varianta nepermisa\n"); 

else printf("Radacina este 
x=%g\tf(x)=%g\n",radac(a,b),f(radac(a,b))); 

getch(); 
} 

 
double f(double x) 
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{ 
double val; 

val=x*x-3.0*x+2.0; 
return val; 

} 
 

double radac(double ls,double ld) 
/* Numarul de simboluri * arata de cate ori a fost apelata functia */ 

{ 
double jum,val; 

jum=(ls+ld)/2; 
if (f(ls)*f(jum)<0) ld=jum; else ls=jum; 

if (fabs(f(jum))<1e-300) val=jum; else {val=radac(ls,ld);printf("*");} 
return val; 

} 
 

 

 

E. Maxime din minime pe linii şi coloane 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 
void maxmin(int a[10],int n,int& maxim,int& minim) 

{ 
int i; 

maxim=a[1]; 
minim=a[1]; 

for (i=2;i<=n;i++) { 
  if (maxim<a[i]) maxim=a[i]; 

  if (minim>a[i]) minim=a[i]; 
    }; 

}; 
 

void main() /* Maxime si minime in matrice */ 
{ 

int a[10][10],ajut[10],mxln[10],mnln[10],mxcl[10],mncl[10]; 

int 
n,m,i,j,k,mxmxln,mxmnln,mnmxln,mnmnln,mxmxcl,mxmncl,mnmxcl,mn

mncl; 
printf("\nIntroduceti numarul de linii   : "); 

scanf("%d",&m); 
printf("\nIntroduceti numarul de coloane : "); 

scanf("%d",&n); 
printf("\nIntroduceti elementele matricii\n\n"); 

for (i=1;i<=m;i++) 
  for (j=1;j<=n;j++) { 
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    printf("a[%d][%d]=",i,j); 
    scanf("%d",&a[i][j]); 

    }; 
printf("\n"); 

for (i=1;i<=m;i++) { 
  for (j=1;j<=n;j++) 

    ajut[j]=a[i][j]; 
  maxmin(ajut,n,mxln[i],mnln[i]); 

  printf("linia %d\t\tmax=%d\tmin=%d\n",i,mxln[i],mnln[i]); 
  } 

maxmin(mxln,m,mxmxln,mnmxln); 
printf("\nMaximumul din maximele pe linii este %d",mxmxln); 

printf("\nMinimumul din maximele pe linii este %d",mnmxln); 
maxmin(mnln,m,mxmnln,mnmnln); 

printf("\nMaximumul din minimele pe linii este %d",mxmnln); 

printf("\nMinimumul din minimele pe linii este %d\n\n",mnmnln); 
getch(); 

for (j=1;j<=n;j++) { 
  for (i=1;i<=m;i++) 

    ajut[i]=a[i][j]; 
  maxmin(ajut,m,mxcl[j],mncl[j]); 

  printf("coloana %d\tmax=%d\tmin=%d\n",j,mxcl[j],mncl[j]); 
  } 

maxmin(mxcl,n,mxmxcl,mnmxcl); 
printf("\nMaximumul din maximele pe coloane este %d",mxmxcl); 

printf("\nMinimumul din maximele pe coloane este %d",mnmxcl); 
maxmin(mncl,n,mxmncl,mnmncl); 

printf("\nMaximumul din minimele pe coloane este %d",mxmncl); 
printf("\nMinimumul din minimele pe coloane este %d\n\n",mnmncl); 

getch(); 

} 
 

 

 

6.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

 

A. Să se scrie funcţia citvect, care citeşte un vector de n elemente 

 

B. Să se scrie funcţia scrvect, care afişează un vector de n elemente 

 

C. Să se scrie funcţia citvmat, care citeşte o matrice cu nl linii şi nc coloane 

 

D. Să se scrie funcţia scrvmat, care afişează o matrice cu nl linii şi nc coloane 

 

E. Să se scrie funcţia perlin care permută liniile l1 şi l2 ale unei matrice 
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F. Să se scrie funcţia intercl care interclasează doi vectori ordonaţi crescător 

 

G. Cunoscând vectorul de numere întregi v, să se creeze vectorul w, care conţine 

elementele prime din v, utilizând o funcţie care determină dacă un număr este prim 

 

H. Să se scrie câte o funcţie care primeşte ca parametrii numerele întregi n şi b şi înscrie 

într-un vector v cifrele numărului n scris în baza b 

 

I. Să se scrie o funcţie pentru extragerea elementelor comune din doi vectori (neordona) 

într-un al treilea vector. 

 

J. Să se scrie o funcţie care caculează aria intersecţiei a două dreptunghiuri, date prin 

coordonatele colţurilor stânga-sus şi dreapta-jos. Coordonatele sunt numere întregi 

pozitive. 

 

K. Să se scrie o funcţie care determină aria reuniunii a două dreptunghiuri date prin 

coordonatele întregi ale colţurile stânga-sus şi dreapta-jos. 
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7. POINTERI 

 
 

 

7.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Lucrea are ca scop familiarizarea studentului cu lucrul cu pointeri şi înţelegerea 

aritmeticii pointerilor. 

Se propun exerciţii care să evidenţieze legătura dintre pointeri şi tablouri. 

Se prezintă alocarea dinamică memoriei. 

 

 

 

7.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

 

Pointerii au fost introdusi in limbajele de programare pentru a putea rezolva mai 

eficient anumite probleme. 

Pointerul este o variabila ce contine adresa unui obiect. Obiectul a carei adresa este 

conţinută de pointer poate fi variabilă sau  funcţie. 

Ex:   

 

int a; 

int *b; 
 

Variabila a este de tip întreg, iar variabila b este de tip pointer; ea conţine  adresa unei 

variabile de tip întreg (adresa la care se află o valoare de tip întreg). 

În cazul declarării variabilei, semnul * din stânga acesteia semnifică faptul ca acesta 

conţine o adresă (variabila este de tip pointer) şi nu o valoare.  În momentul utilizării 

variabilei semnul * din stânga acesteia are altă semnificaţie, acesta semnifică faptul că se 

preia valoarea variabilei de tip pointer. 

 

Ex:  

 

a=*b; 
 

 

variabila a preia valoarea de la adresa lui b (valoarea la care pointează b) 

Operatorul unar & este utilizat pentru obţinerea adresei. 

 

Ex:  

 

b=&a; 
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Alocarea dinamică a memoriei 

 

 Utilizatorul poate solicita în timpul execuţiei programului alocarea unei zone de 

memorie. Această zonă de memorie poate fi eliberată, în momentul în care nu mai este 

necesară. 

 Alocarea memoriei se poate realiza cu funcţiile din biblioteca având prototipul 

(declaraţiile) în <alloc.h>  sau prin utilizarea operatorului new.  

 

  void *malloc (unsigned n); 

 

Funcţia alocă un bloc de memorie de n octeţi. Funcţia întoarce un pointer la începutul 

zonei de memorie alocată. În cazul în care nu este posibilă alocarea unei zone compacte de n 

octeţi funcţia returnează NULL(0x0000).  

Memoria alocată NU este iniţializată. La sfârţitul operaţiilor memoria trebuie eliberată. În 

cazul alocării cu funcţia malloc dealocarea memoriei se face cu funcţia: 

 

void free(void *p); 

 Funcţia eliberează o zonă de memorie indicată de p, alocată în prealabil prin malloc(). 

 Funcţiile de alocare întorc pointeri generici (void*) la zone de memorie, în timp ce 

utilizatorul alocă memorie ce păstrează informaţii de un anumit tip. Pentru a putea accesa 

memoria alocată, indirect, prin intermediul pointerului, acesta va trebui să fie un pointer cu 

tip, ceea ce impune conversia explicită (prin cast) a pointerului întors de funcţia de alocare 

într-un pointer cu tip. 

 

 

int *p; 

p=(int*)malloc(n*sizeof(int)) 
if(p==NULL) { printf(„Memorie insuficienta!”); 

...... 
if(p) // identic cu  if(p!=NULL)   free(p); 

 
 

sau 

 

 

int *p; 

p=new int[n]; 

if(p==NULL)  
    { printf(„Memorie insuficienta!”); 

...... 
if(p)  delete[] p; 

 

Exemplu de alocare dinamică a unei matrici si de eliberare a zonei alocate. 

 

 

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 

#include <alloc.h> 
//aloca dinamic o matrice cu m linii si n coloane 
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double **aloca2double(int m,int n) 
{double **A; int k,i; 

 A=(double**) malloc(m*sizeof(double*)); 
 if(!A) return NULL; 

 for(k=0;k<m;k++) 
  {A[k]=(double*) malloc(n*sizeof(double)); 

   if(!A) //alocare esuata, elibereaza mem. deja alocată 
     { for(i=0;i<k;i++) free(A[i]); 

       free(A); return NULL; 
     }//endif 

   }//endfor 
 for(k=0;k<m;k++) 

   for(i=0;i<n;i++)  A[k][i]=0; 
 return A; 

} 

//----------------------------------------- 
//elibereaza zona de memorie alocata 

void elib2double(double**A, int m) 
{int k; 

 for(k=0;k<m;k++) 
      if(A[k]) free(A[k]); 

 if(A) free(A); 
} 

//-------------------------------------- 
void main(void) 

{ double **x; 
  x=aloca2double(100,50); 

  if(x==NULL) printf("Memorie insuficienta"); 
  //..... operatii cu matricea x .... 

  elib2double(x,100);  

} 
 
 

 

ARITMETICA   POINTERILOR 

 

 Datorită faptului că adresele de memorie a elementelor dintr-un tablou sunt 

consecutive se pot efectua operaţii cu aceste adrese în cadrul tabloului.  

La incrementarea unei variabile pointer, C++ incrementează automat adresa cu o valoare 

adecvată (1 octet dacă tipul variabilei la care punctează este char, 2 octeţi pentru tipul de date 

short, patru octeţi pentru long sau float, etc.), astfel încât pointerul să indice următoarea 

valoare pe care o are tipul pointerului (tipul datei la care punctează). Pentru tipuri de date 

complexe (structuri, clase) se incrementează cu dimensiunea structurii sau clasei la care 

punctează. 

 

Ex: 

 

#include <stdio.h> //biblioteca pentru functia  printf -- afisare 
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#include <conio.h> //biblioteca pentru functia getch – asteapta 
//apasarea unei taste –DOS 

void main(void) 
{  int t[4]={0, 1, 2, 3}; 

  int *p; 
  p=&t[2]; 

  p-=2;printf("%d\n", *p); /* afiseaza valoarea lui t[0] */ 
  p+=1;printf("%d\n", *p); /* afiseaza valoarea lui t[1] */ 

  p++;printf("%d\n", *p); /* afiseaza valoarea lui t[2] */ 
  (*p)+=5;printf("%d\n", *p); /* afiseaza valoarea lui t[2]+5 */ 

  getch(); 
} 

 

 

Ex: 

 

 

int a01,a02,*a1,b1[3][4] a3[10]; 
a1=b1[0];implica a1+2=b1[2]; 

b1[0]=&b1[0][0];implica b1[0]+5=&b1[1][0]; 
a3=&a3[0]; b1=&b1[0];b1=&b1[2]-2; 

b1[2][1]=*(&b1[2][1]); b1[2][1]=*(b1[2]+1);  

b1[2][1]=*(*(b1+2)+1); 
b1[2][3]=*(*(b1+2)+3)  b1[2][3]=*(&b1[2]+3) 

 

 

 

 

7.3 EXEMPLE 
 

 

A. Pointeri şi adrese 

 

 

#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

 

 
void main(void){ 

int x, y, *adr; 
clrscr(); 

 
//variabila "x" (de tip int) ia o valoare 

cout<<"x=";cin>>x; 
//variabila "adr" (de tip pointer) ia ca valoare adresa variabilei x 

adr=&x; 
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cout<<"valoarea lui x = "<<x<< 

"     (valoare tiparita direct)"<<endl; 
cout<<"ceea ce e totuna cu "<<*adr<< 

"     (valoare luata de la adresa lui x)"<<endl; 
cout<<"adresa lui x = "<<adr<< 

"     (am tiparit valoarea variabilei adresa)"<<endl; 
cout<<"sau, altfel zis "<<&x<< 

"     (am tiparit adresa variabilei a)"<<endl<<endl; 
 

//dar si variabila "adr" (de tip pointer) are o adresa 
cout<<"adresa variabilei x este tinuta la adresa "<<&adr; 

 
getch(); 

} 

 
 

B. Aceeaşi funcţie utilizator, definită cu şi fără pointeri 

 

 

#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 

#include <stdio.h> 
#include <string.h> 

 
 

int cresc1(int &a,int k) 
{a+=k;return a;} 

 
int cresc2(int * a,int k) 

{*a+=k;return *a;} 
 

void main(void){ 

int x,y,d; 
clrscr(); 

cout<<"functie definita fara pointeri\n"; 
cout<<"pe cine cresc ?";cin>>x; 

cout<<"cu cat cresc ?";cin>>d; 
cout<<"obtin "<<cresc1(x,d)<<"\n\n"; 

 
cout<<"functie definita cu pointeri\n"; 

cout<<"pe cine cresc ?";cin>>y; 
cout<<"cu cat cresc ?";cin>>d; 

cout<<"obtin "<<cresc1(y,d)<<endl; 
getch(); 

} 
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C. Legătura dintre pointeri şi tablouri 

 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

 
void main(){ 

  int a, b, * pa, * pb, v[100], i, n; 
  float x[100], * px;  

  clrscr(); 
  cout<<"a=?";cin>>a; 

  cout<<"b=?";cin>>b; 
  pa=&a; 

  pb=&b; 
  cout<<a<<"  "<<pa<<"  "<<*pa<<endl; 

  cout<<b<<"  "<<pb<<"  "<<*pb<<endl; 

  getch(); 
/*  cout<<"Cate elemente are vectorul v? ";cin>>n; 

  for(i=0;i<n;i++){ 
    cout<<"Introduceti pe v["<<i<<"] ";cin>>v[i]; 

  } 
  for(i=0;i<n;i++){ 

    cout<<"v["<<i<<"]= "<<v[i]<<endl; 
  } 

  pa=v; 
  cout<<*pa<<endl; 

  pa=pa+3; 
  cout<<*pa<<endl;  */ 

 
    cout<<"Cate elemente are vectorul x? ";cin>>n; 

  for(i=0;i<n;i++){ 

    cout<<"Introduceti pe x["<<i<<"] ";cin>>x[i]; 
  } 

  for(i=0;i<n;i++){ 
    cout<<"x["<<i<<"]= "<<x[i]<<endl; 

  } 
  px=x; 

  cout<<*px<<endl; 
  px=px+3; 

  cout<<*px<<endl; 
  getch(); 

 
} 
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D. Aritmetica pointerilor 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <conio.h> 

 
void main() 

{ 
    int a[] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}; 

    unsigned long int adr0, adr1, adr2; 
    int *p1, *p2; 

 
    clrscr(); 

 
    printf("a = %p\na + 1 = %p\na + 3 = %p\n\n", a, a + 1, a + 

3); 
 

    printf("sizeof(a) = %d\n", sizeof(a)); 
    printf("sizeof(a + 1) = %d\n", sizeof(a + 1)); 

    printf("sizeof(a + 3) = %d\n\n", sizeof(a + 3)); 

 
    adr0 = (unsigned long int) a; 

    adr1 = (unsigned long int) (a + 1); 
    adr2 = (unsigned long int) a + 1; 

 
    printf("adr0 = %lu\nadr1 = %lu\nadr2 = %lu\n\n", adr0, adr1, 

adr2); 
 

    p1 = a + 4; 
    p2 = &(a[4]); 

 
    printf("p1 = %p \t *p1 = %d\n", p1, *p1); 

    printf("p2 = %p \t *p2 = %d\n", p2, *p2); 
    printf("a + 4 = %p \t a[4] = %d\n", a + 4, a[4]); 

 

    *p1 = *p1 + 1; 
    printf("\na[4] = %d\n", a[4]); 

 
    getch(); 

} 
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7.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Să se scrie un program care afişează ca întreg în baza 10 conţinutul primului octet al 

unei variabile de tip float 

 

B. Să se scrie o funcţie pentru incrementarea unui moment de timp, dat ca oră, minut şi 

secundă și perioada zilei (AM sau PM). Funcția va trebui să modifice 3 numere 

întregi şi un vector de caractere şi va primi 3 argumente pointer şi un argument vector.  

 

C. Să se scrie o funcţie care calculează panta şi ordonata pentru o dreaptă dată prin 2 

puncte. Ecuaţia dreptei dată prin pantă şi ordonată este y = m * x + n. Funcţia va avea 

antetul: void panta(int x1, int y1, int x2, int y2, float *m, float *n); 
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D.  

8. ŞIRURI DE CARACTERE 

 
 

 

8.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Scopul lucrării este exersarea multiplelor funcţii din bilioteca <string.h> pentru 

exploatarea şirurilor de caractere.  

 

 

 

8.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

În limbajul C/C++, şirurile de caractere sunt vectori având tipul de bază char. 

Un şir de caractere se termina prin marcatorul \0, sau caracterul nul. 

De exemplu, şirul "x2A" este memorat pe 4 caractere, ultimul fiind \0,  numărul de 

elemente al şirului fiind, deci, 3, iar dimensiunea şirului 4.  

Un caracter dintr-un şir (vector) de caractere "a" poate fi accesat folosind indexul 

şirului (a[i], de exemplu) sau folosind pointeri la caracter. 

 

Iniţializarea (citirea) unui şir de caractere se poate face în mai multe moduri: 

 

        a. Iniţializarea fiecărui element cu câte un character (ca la orice vector): 

         

                   a[0] = 'x'; 

                   a[1] = '2'; 

                   a[2] = 'A'; 

                   a[3] = '\0'; 

            

        b. Folosind funcţia "scanf( )": 

         

                   scanf("%s", a); 

            

           Formatul "%s" este folosit pentru citirea unui sir de caractere. Se efectuează trei pasi: 

             - poziţionarea pe primul caracter al şirului; 

             - citirea tuturor caracterelor diferite de <Enter> şi introducerea lor în vectorul "a"; 

             - citirea se face până la întâlnirea EOF, după care se plasează '\0' la sfârşitul şirului. 

                

           Deoarece numele unui şir (ca la orice vector) este un pointer la adresa de            bază a 

şirului, expresia "a" este echivalentă cu "&a[0]". 

           Dacă şirul citit are mai multe caractere decat cele rezervate, se va obţine o eroare. 

            

           Este important de reţinut că  'b' şi "b" sunt două lucruri diferite, prima fiind o constantă 

caracter, în timp ce a doua este o constantă şir de caractere, care conţine pe prima poziţie 

constanta caracter  'b' şi pe a doua poziţie caracterul '\0' 
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        3. Şirurile se pot iniţializa la fel ca şi caracterele 

         

                        char a[] = "x2A"; 

                         

           sau, echivalent 

            

                        char a[] = {'x', '2', 'c', '\0'}; 

                         

        4. Putem folosi un pointer către un şir constant, dar interpretarea este diferită: 

            

                        char *p = "x2A"; 

                       

           Numele unui şir (ca la orice vector) poate fi tratat ca un pointer către adresa de bază a 

şirului din memorie.  

           Constanta "x2A" este memorată de către compilator. În acelaşi timp, aceasta este "un 

nume de şir". Diferenţa dintre un şir iniţializat cu o constantă şir şi un pointer iniţializat tot cu 

o constantă şir este că şirul conţine caractere individuale urmate de            caracterul "\0", în 

timp ce pointerul este asignat cu adresa şirului constant din memorie.  

            

          

#include <stdio.h> 

#include <ctype.h> 
 

main() 
 { 

  char c, nume[200]; 

  int i, sum = 0; 
   

  printf("\nIntroduceti numele "); 
  for (i = 0; (c = getchar()) != '\n'; ++i)  

   { 
    nume[i] = c; 

    if (isalpha(c)) 
      sum += c; 

   } 
  nume[i] = '\0'; 

  printf("\n%s%s%s\n%s", 
         "Buna ziua ",nume,".", 

         "Numele tau scris invers este "); 
  for (--i; i >= 0; --i) 

    putchar(nume[i]); 

  printf("\n%s%d%s\n\n%s\n", 
         "si numele tau are ", sum," litere .", 

         "La revedere. "); 
 } 
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FUNCŢII PENTRU OPERAŢII CU ŞIRURI DE CARACTERE 

  

Funcţiile pentru operaţii cu şiruri de caractere se găsesc în header-ul <string.h>. 

  

 

A. Functia strlen  

 

int strlen(nume_şir); – returnează lungimea efectivă a unui şir (fără a număra terminatorul de 

şir). 

 

Exemplu: 

char s[20]=”Buna ziua!”; → strlen(s) = 10 

  

 

B. Funcţia strcpy  

 

strcpy(şir_destinaţie, şir_sursă); – copiază şirul şir_ sursa în şir_destinaţie (se simulează 

atribuirea şir_destinaţie = şir_sursă). 

 

Exemplu: 

char x[20]=”Ion”, y[30]=”Vasile”;  

strcpy(x,y); → x = ”Vasile”; y= ”Vasile”; 

 

 

C. Funcţia strcat  

 

strcat(dest,sursa); – adauga şirului dest şirul sursa. Sirul sursa rămâne nemodificat. Operatia 

se numeste concatenare şi NU este comutativă.  

 

Exemplu: 

char *x=”Buna ”,*y=”ziua!”; 

strcat(x,y); → x = ”Buna ziua! 

  

 

D. Funcţia strncat  

 

strncat(dest,sursa,nr); – adaugă la dest primele nr caractere din şirul sursa. Şirul sursa 

ramane nemodificat.  

 

Exemplu: 

char *x=”Buna ”,*y=”ziua!?”; 

strncat(x,y,2); → a = ”Buna zi”; 

  

 

E. Funcţia strchr  

 

strchr(sir,c); – are rolul de a căuta caracterul c in şirul sir. Căutarea se face de la stânga la 

dreapta, iar funcţia întoarce adresa subşirului care începe cu prima apariţie a caracterului c. 

Dacă nu este găsit caracterul, funcţia returnează 0. Diferenţa dintre adresa şirului iniţial şi cea 

a subşirului returnat reprezintă chiar poziţia caracterului căutat în şirul dat. 
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Exemplu: 

char *a=”acesta este un sir”,b=’t’,c=’x’,d; 

cout<<strchr(a,b); → se tipăreşte ”ta este un sir”; 

cout<<strchr(a,c); → nu se tipăreşte nimic (sau se tipăreşte 0, dacă se face o conversie la int a 

lui strchr(a,c) ; 

d= strchr(a,b); 

cout<<”Caracterul apare prima data la pozitia ”<<d-a; 

  

  

F. Funcţia strrchr  

 

strrchr(sir,c); – are acelaşi rol cu strchr, cu deosebirea că returneaza adresa ultimei aparitii a 

caracterului (căutarea se face de la dreapta spre stânga; r = right) 

  

 

G. Funcţia strcmp 

 

int strcmp(sir1,sir2); – are rolul de a compara două şiruri de caractere. 

Valoarea returnată este 

<0 (daca sir1<sir2) 

=0 (daca sir1=sir2) 

>0 (daca sir1>sir2). 

 

Funcţia strcmp face distincţie între literele mari şi cele mici ale alfabetului. 

Funcţia strcmp returnează diferenţa dintre codurile ASCII ale primelor caractere care nu 

coincid. 

  

 

H. Functia stricmp  

 

int stricmp(sir1,sir2); – are acelaşi rol cu strcmp, cu deosebirea că nu face distincţie între 

literele mari şi cele mici ale alfabetului (i = ignore). 

  

 

I. Funcţia strstr  

 

strstr(sir1,sir2); – are rolul de a identifica dacă şirul sir2 este subşir al sirului sir1. Dacă este, 

funcţia returnează adresa de început a subşirului sir2 în şirul sir1, altfel returnează adresa 0. 

În cazul în care sir2 apare de mai multe ori în sir1, se returnează adresa de început a primei 

apariţii. Căutarea se face de la stânga la dreapta 

  

 

J. Functia strtok 

   

strtok(sir1,sir2); – are rolul de a separa şirul sir1 în mai multe şiruri (cuvinte) separate între 

ele prin unul sau mai multe caractere cu rol de separator. Şirul sir2 este alcătuit din unul sau 

mai multe caractere cu rol de separator. 

Funcţia strtok acţionează în felul următor: 
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- Primul apel trebuie să fie de forma strtok(sir1,sir2); Funcţia întoarce adresa primului 

caracter al primei entităţi. După prima entitate, separatorul este înlocuit automat prin 

caracterul nul. 

- Urmatoarele apeluri sunt de forma strtok(NULL,sir2); De fiecare dată, funcţia întoarce 

adresa de început a următoarei entităţi, adăugând automat după ea caracterul nul. 

- Când şirul nu mai conţine entităţi, funcţia returnează adresa nula. 

 

 

K. Functia strspn 

 

int strspn(sir1,sir2); – are rolul de a returna numărul de caractere ale şirului sir1 (caractere 

consecutive care încep obligatoriu cu primul caracter) care se găsesc în şirul sir2. 

 

  

L. Funcţia strcspn 

 

int strspn(sir1,sir2); – are rolul de a returna numărul de caractere ale şirului sir1 (caractere 

consecutive care încep obligatoriu cu primul caracter) care NU se găsesc în şirul sir2. 

 

 

M. Funcţia strlwr 

 

strlwr(sir); – are rolul de a converti toate literele mari din şir în litere mici. Restul caracterelor 

rămân neschimbate. 

  

 

N. Funcţia strupr 

 

strupr(sir); – are rolul de a converti toate literele mici din şir în litere mari. Restul caracterelor 

raman neschimbate 

 

 

O. Funcţia strbrk 

 

strpbrk(sir1,sir2); – acţioneaza în felul următor: 

- Caută primul caracter al şirului sir1 în sir2. Dacă este găsit, returnează adresa sa din cadrul 

şirului sir1 şi execuţia se termină. Altfel, se trece la pasul următor. 

- Caută al doilea caracter al şirului sir1 în sir2. Dacă este găsit, returnează adresa sa din 

cadrul şirului sir1 şi execuţia se termină. Altfel, se trece la pasul următor. 

- … 

- Dacă nici un caracter al şirului sir1 nu aparţine şirului sir2, funcţia returnează adresa nulă. 

 

 

P. Funcţia atof 

 

double atof(sir); – converteşte un şir către tipul double. Dacă această conversie eşuează (se 

întâlneşte un caracter nenumeric), valoarea întoarsă este 0. Această funcţie (ca şi cele 

similare) necesită includerea bibliotecii stdlib.h. 
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Q. Funcţia _atold 

 

long double _atold(sir); – converteşte un şir către tipul long double. Dacă această conversie 

eşuează, valoarea întoarsa este 0. 

  

 

P. Funcţia atoi 

 

int atoi(sir); – converteşte un şir către tipul int. Dacă această conversie eşuează (se întâlneşte 

un caracter nenumeric), valoarea întoarsă este 0. 

  

 

R. Funcţia atoll 

 

long atol(sir); – converteşte un şir către tipul long. Dacă această conversie eşuează, valoarea 

întoarsa este 0. 

 

  

S. Functia itoa 

 

itoa(int valoare,sir,int baza); – converteşte o valoare de tip int în şir, care este memorat în 

variabila sir. Baza reţine baza de numeraţie către care să se facă conversia. În cazul bazei 10, 

şirul reţine şi eventualul semn -. 

  

 

T. Funcţia ltoa 

 

ltoa(long valoare,sir,int baza); – converteşte o valoare de tip long int în şir, care este memorat 

în variabila sir.  

  

 

U. Funcţia ultoa 

 

ultoa(unsigned long valoare,sir,int baza); – converteşte o valoare de tip unsigned long în şir, 

care este memorat în variabila sir.  

 

 

 

8.3 EXEMPLE 
 

 

A. Afişarea tuturor poziţiilor unui caracter într-un şir 

 

 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

 
void main( ){ 

  char a[100],*p,c; 
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  cin.get(a,100); 
  cin>>c; 

  p=strchr(a,c); 
  while (p){ 

     cout<<"Pozitia "<<p-a<<endl; 
     p++; 

     p=strchr(p,c); 
  } 

} 
 

B. Separarea cuvintelor dintr-un text 

 

 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 
#include <string.h> 

 
void main(){ 

char text[100],cuv[10][10],*p,*r,separator[]=",. !?";int i=0,nr=0; 
clrscr(); 

cout<<"Dati sirul:";cin.get(text,100); 

strcpy(p,text); 
p=strtok(p,separator); 

while (p) 
   {strcpy(cuv[++nr],p); 

    p=strtok(NULL,separator);} 
cout<<"Sunt "<<nr<<" cuvinte:"<<endl; 

for (i=1;i<=nr;i++) cout<<cuv[i]<<endl; 
getch(); 

} 
 

 
C. Sirul este alcatuit exclusiv din caractere numerice? 

 

 

#include <iostream.h> 

#include <conio.h> 
#include <string.h> 

 

void main(){ 
char text[100],cifre[]="0123456789"; 

clrscr(); 
cout<<"Dati sirul:";cin.get(text,100); 

if (strcspn(cifre,text)==strlen(text)) 
cout<<"exclusiv numeric"; 

else cout<<”nenumeric”; 
getch();} 
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8.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

 

1. Să se transforme un şir din litere mici în litere mari. 

 

2. Să se transforme un şir din litere mari în litere mici. 

 

3.  Se citeşte un text dintr-un fişier şi un caracter c. Să se determine de câte ori se găseşte 

caracterul în text. 

 

4. Să se sorteze alfabetic un şir de cuvinte  

 

5. Se citesc n cuvinte. Să se afişeseze grupurile de cuvinte care au ultimele 2 caractere 

identice 

 

6. Să se despartă un text în cuvinte şi să se afişeze cuvintele separate. Să se afişeze 

cuvântul de lungime maximă. 

 

7. În directorul curent se află fişierul cuvinte.txt, care conţine mai multe linii de text 

formate din cuvinte separate de câte un spaţiu. Să se afişeze cuvintele care au cel 

puţin 3 consoane sau 3 vocale consecutive.  

. Se citeşte un şir de caractere. Să se afişeze şirul oglindit, din care lipsesc vocalele.  

 

9. Se citeşte un text. Textul conţine cuvinte separate printr-un spaţiu. Să se determine 

câte cuvinte conţine textul. 

 

10. Dintr-un fişier se citeşte un text. Textul conţine cuvinte separate printr-un spaţiu sau 

mai multe. Se va genera un nou fişier, care va conţine textul iniţial, având spaţiile de 

prisos eliminate (între cuvinte va rămâne numai câte un spaţiu). 

 

11. Simulaţi comanda REPLACE, astfel încât într-un text veţi înlocui un caracter x, citit 

de la tastatură, cu un alt caracter y, citit de la tastatură.  

 

12. Se citeşte de la tastatură un cuvânt. Să se stabilească dacă el conţine două litere 

alăturate identice, afişându-se un mesaj corespunzator. 

 

13. Dintr-un fişier se citesc numele a n persoane. Să se modifice conţinutul fişierului 

astfel încaât toate numele să fie scrise astfel: prima litera mare şi restul litere mici. 

 

14. Într-un fişier sunt scrise cuvinte pe linii separate. Să se afişeze cuvintele care conţin 

majuscule. 

 

15. Să se afişeze vocalele unui cuvânt. 
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9. STRUCTURI 
 

 

 

9.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Scopul lucrării este ca studenţii să se familiarizeze cu una dintre cele mai utilizate 

modalităţi de definire a unor tipuri noi de date – tipul “înregistrare” – care permite gruparea 

mai multor variabile de tipuri diferite (spre deosebire de tipul tablou – uni sau 

multidimensional – care cere ca toate datele astfel organizate să fie de acelaşi tip). 

Împreună cu tipul tablou, tipul înregistrare se constitie într-un instrument deosebit de 

puternic şi flexibil, ambele permiţând structurarea pe mai multe nivele, mai ales în cazul 

folosirii lor împreună (structurile pot constitui elementele unui tablou, iar câmpurile unei 

structuri pot fi tablouri uni sau multidimensionale, şi ambele “imbricări” pot fi extinse pe mai 

multe nivele.  

 

 

 

9.2 BREVIAR TEORETIC 
 

Structura  este  un  grup  de  variabile  de  tipuri  diferite  reunite  sub  acelaşi nume,  

ce  pune  la  dispoziţia  utilizatorului  un  mod  convenabil  de  pastrare  a informaţiilor legate 

între ele.   

Declararea  unei  structuri  creează  un  nou  tip  de  date,  ce  poate  fi  folosit pentru  

a  crea  variabile  de  acel  tip,  sau  pentru  a  crea  direct  variabile  de  acel  tip. Variabilele  

care  fac  parte  din  structură  se  numesc  membri,  elemente  sau  câmpuri ale structurii. 

Între membrii structurii exista de obicei o legatură logică.  

  Spre  deosebire  de  tablouri,  fiecare  element  al  unei  structuri  poate  avea propriul 

său tip, care poate diferi de tipul oricărui alt element.  

 

  Forma generala a declararii unei structuri este:  

 

  struct  nume_generic {  

    tip nume_membrul_l;  

    tip nume_membrul_2;  

 

                                  

    tip nume_membrul_n;  

  } lista_variabile;  

 

unde:  

 

struct   - este cuvânt rezervat, numele tipului de date;  

tip - este  orice  tip  de  dată  admis  de  C;  nu  trebuie  sa  fie  acelaşi  

pentru  toate câmpurile;  

nume_generic  - numele dat noului tip de date ; opţional;  
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lista_variabile -  este  o  listă  de  variabile  de  tip  nume_generic  (dacă  apare)  sau 

anonim (daca nu apare) ; este opţională;  

nume_membru_i - este numele câmpului (membrului) i al structurii. Nume_generic şi 

lista_variabile sunt opţionale, dar cel puţin una trebuie să apară;  dacă  

nume_generic  apare,  înseamnă  că  s-a  creat  un  nou  tip  de  date;  

dacă apare numai lista_variabile, înseamnă că   s-au declarat variabile 

de tip structură, fără ca structura  să aibă tip (tipul structurii create este 

anonim). 

 

Pentru  a accesa un câmp al unei structuri, trebuie specificate numele variabilelor de 

tip structură şi numele câmpului, separate printr-un punct. 

 

Forma generală de acces la un membru: 

 

nume_variabilă . nume_membru 

 

unde 

nume_variabilă - numele variabilei de tip structură 

nume membru  - numele câmpului ce se doreşte  a fi accesat. 

 

Structurile pot fi aranjate în tablouri. 

Pentru   a  accesa  un camp  al  unei  anumite  structuri  din tablou,  indexul trebuie 

urmat de punct şi de numele câmpului ce trebuie accesat. 

 

Un membru al unei structuri poate fi un tip simplu - unul din tipurile de bază, sau  un 

tip  compus, cum ar fi un tablou de caractere, sau  tablourile  uni şi multidimensionale. 

 

 

 

 

9.3 EXEMPLE 
 

 

A. Numere complexe 

 

 

#include<stdio.h> 
#include<math.h> 

 
typedef struct{ 

float a; //partea reala 
float b; //partea imaginara 

}complex; //numele structurii 
 

//citirea unui nr. Complex 
 

void citire(complex* z,char s[]) //s retine numele nr. complex 
{ 

 printf("Introducem nr. complex %s:\n",s); 
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 printf("\tpartea reala: "); 
 scanf("%f",&(*z).a); 

 printf("\tpartea imaginara: "); 
 scanf("%f",&z->b); //alt mod de scriere 

} 
 

//afisarea unui nr. Complex 
 

void afisare(complex z,char s[]) 
{ 

 printf("Nr. complex %s: ",s); 
 if(z.b>=0) 

 printf("%.2f+%.2fi\n",z.a,z.b); 
 else 

 printf("%.2f%.2fi\n",z.a,z.b); 

} 
 

//modulul unui nr. Complex 
 

float modul(complex z) 
{ 

 return sqrt(pow(z.a,2)+pow(z.b,2)); 
} 

 
//conjugatul unui numar complex 

 
complex conjugat(complex z) 

{ 
 complex t; 

 t.a=z.a; 

 t.b=-z.b; 
 return t; 

} 
 

//suma a doua nr. complexe (varianta cu transfer prin tipul rezultat) 
complex suma1(complex x,complex y) 

 
{ 

 complex z; 
 z.a=x.a+y.a; 

 z.b=x.b+y.b; 
return z; 

} 
 

//suma a doua nr. complexe (varianta cu transfer prin linia de parametri) 

 
void suma2(complex x,complex y,complex* z) 
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{ 
 z->a=x.a+y.a; //(*z).a=x.a+y.a; 

 z->b=x.b+y.b; 
}  

 
//produsul a doua nr. Complexe 

 
complex produs(complex x,complex y) 

{ 
 complex z; 

 z.a=x.a*y.a-x.b*y.b; 
 z.b=x.a*y.b+x.b*y.a; 

 return z; 
} 

 

//functia principala in rulare 
 

 
void main() 

{ 
 complex z1,z2; 

 //citirea celor doua nr. complexe 
 citire(&z1,"z1"); 

 citire(&z2,"z2"); 
 printf("\n"); 

 //afisarea celor doua nr. complexe 
 afisare(z1,"z1"); 

 afisare(z2,"z2"); 
 printf("\n"); 

 //modulele celor doua nr. complexe 

 printf("Modulul lui z1: %.2f\n",modul(z1)); 
 printf("Modulul lui z2: %.2f\n",modul(z2)); 

 printf("\n"); 
 //conjugatele celor doua numere complexe 

 afisare(conjugat(z1),"conjugat z1"); 
 afisare(conjugat(z2),"conjugat z2"); 

 //suma a doua nr. complexe - varianta 1 
 complex s1; 

 s1=suma1(z1,z2); 
 afisare(s1,"z1+z2"); 

 //suma a doua nr. complexe - varianta 2 
 complex s2; 

 suma2(z1,z2,&s2); 
 afisare(s2,"z1+z2"); 

 //produsul a doua nr. complexe 

 complex p; 
 p=produs(z1,z2); 
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 afisare(p,"z1*z2"); 
  

 getchar(); 
 int k; 

 scanf("%d", &k); 
} 
 

 

 

9.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Se reţine un număr complex z = a + bi ca structura  

 

struct complex { 

                            float a; 

                            float b; 

                          }; 

 

 Să se scrie funcţiile pentru adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea a două numere 

complexe. 

  

   

B. Se reţine un număr raţional r = a/b ( 0,,  bZba ) ca structura 

 

struct rational { 

                            long int a; 

                            long int b; 

                          }; 

 

Să se scrie funcţiile pentru adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea a două numere 

raţionale. 

 

C. Se reţine un punct din plan ca structura  

 

struct punct { 

                            float a; 

                            float b; 

                          }; 

 

Să se scrie funcţiile pentru calculul distanţei dintre două puncte, calculul pantei şi 

ordonatei pentru dreapta care trece prin două puncte, determinarea faptului dacă un punct se 

găseşte pe dreapta care uneşte două puncte, calculul ariei şi perimetrului unui triunghi 

determinat de trei puncte. 
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10. LISTE 

 
 

 

10.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Scopul lucrării îl constituie crearea şi exploatarea listelor liniare şi circulare, simplu şi 

dublu înlănţuite. 

 

 

 

10.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

 

Lista este o colectie de elemente (noduri, celule) înlănţuite, care formează o structură 

dinamică, situată in memoria dinamică, în care toate elementele sunt de acelaşi tip (oricât de 

complex). 

Numărul de elemente este variabil, eventual chiar nul. 

O listă este deci o secvenţă de zero, una, sau mai multe elemente, numite noduri, toate 

fiind de acelaşi tip. 

Spre deosebire de listă, tabloul este o structură statică, situata in memoria dinamică, 

în care toate elementele sunt de acelaşi tip, numărul de elemente fiind constant. Un nod al 

unei liste liniare apare ca o structura recursivă, având o componentă de tip pointer la 

structură, care reprezintă legatura (înlănţuirea) spre nodul următor. Fiecare element 

(celulă/nod) din cadrul listei înlanţuite are o structură de tipul:  

 

 

→  Informaţie utilă; 

→ Informaţie de înlanţuire către elemental (nodul) următor; 

//pentru listele dublu înlănţuite 

→ Informaţie de înlanţuire către elemental (nodul) anterior; 

 

Dacă în cadrul elementului/celulei/nodului se face referire doar la elementul 

/celula/nodul următor, atunci avem liste simplu înlănţuite. 

Dacă se face şi referire la nodul anterior, atunci avem liste dublu înlănţuite.  

Structura unui element / celule / nod:  

 

 

 
 

ADRESA 

NODULUI 

ANTERIOR 

DATE 

NOD 

ADRESA 

NODULUI 

URMĂTOR 
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Pentru lucrul cu liste simplu înlănţuite, este suficient să se cunoască adresa capului 

listei, iar pentru listele dublu înlantuite se poate ajunge la orice nod, dacă se cunoaşte adresa 

unui singur nod din listă, oricare ar fi el.  

 

 Dacă ultimul nod din listă se pune în legătură cu primul nod, avem de-a face cu o listă 

circulară (simplu sau dublu înlănţuită, după cum lista originală era simplu sau dublu 

înlănţuită. 

 

 

 

 

10.3 EXEMPLE 
 

A. Operaţii cu liste liniare dublu înlănţuite 

 

 

#include <fstream.h> 

#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 

 
struct nod{ 

  nod * ante; 
  int val; 

  nod * post; 
}; 

 
nod * curent, * prim, * ultim, * ajut; 

 

void creare(){ 
  clrscr(); 

  curent = new nod; 
  prim=curent; 

  ultim=curent; 
  curent->ante=0; 

  curent->post=0; 
  cout<<"Introduceti valoarea:";cin>>curent->val; 

} 
 

void listarestdr(){ 
  clrscr(); 

  curent=prim; 
  while(curent->post){ 

 
CAP 

LISTĂ 
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    cout<<curent->val<<" "; 
    curent=curent->post; 

  } 
  cout<<curent->val; 

  getch(); 
} 

 
void listaredrst(){ 

  clrscr(); 
  curent=ultim; 

  while(curent->ante){ 
    cout<<curent->val<<" "; 

    curent=curent->ante; 
  } 

  cout<<curent->val; 

  getch(); 
} 

 
void insmijloc(){ 

  clrscr(); 
  cout<<"In constructie. Voi insera un nod in interior"; 

  getch(); 
} 

 
void insinaint(){ 

  clrscr(); 
  cout<<"In constructie. Voi insera un nod in prima pozitie"; 

  getch(); 
} 

 

void inscoada(){ 
  clrscr(); 

  curent=new nod; 
  cout<<"Introduceti valoarea:";cin>>curent->val; 

  ultim->post=curent; 
  curent->ante=ultim; 

  curent->post=0; 
  ultim=curent; 

} 
 

void stergint(){ 
  clrscr(); 

  cout<<"In constructie. Voi sterge un nod din interior"; 
  getch(); 

} 

 
void stergprim(){ 
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  clrscr(); 
  cout<<"In constructie. Voi sterge primul nod"; 

  getch(); 
} 

 
void stergult(){ 

  clrscr(); 
  cout<<"In constructie. Voi sterge ultimul nod"; 

  getch(); 
} 

 
void salvez(){ 

  int i,n; 
  clrscr(); 

  cout<<"In constructie. Voi salva lista in fisier"; 

  ofstream f("lista.dat"); 
  curent=prim;n=1; 

  while(curent->post){ 
    curent=curent->post; 

    n++; 
  } 

  cout<<"Lista are "<<n<<" noduri"<<endl; 
  f<<n<<endl; 

  curent=prim; 
  for(i=1;i<=n;i++){ 

    f<<curent->val<<endl; 
    curent=curent->post; 

  } 
  getch(); 

} 

 
void meniu2(){ 

int rasp; 
  clrscr(); 

  cout<<"OPERATII CU LISTE :"<<endl<<endl; 
    cout<<" 1: creare"<<endl<< 

    " 2: listare de la stanga la dreapta"<<endl<< 
    " 3: listare de la dreapta la stanga"<<endl<< 

    " 4: inserare nod in interiorul listei"<<endl<< 
    " 5: inserare nod pe prima pozitie"<<endl<< 

    " 6: inserare nod pe ultima pozitie"<<endl<< 
    " 7: stergerea unui nos din interiorul listei"<<endl<< 

    " 8: stergerea primului nod"<<endl<< 
    " 9: stergerea ultimului nod"<<endl<< 

    "10: salvez lista"<<endl; 

  cin>>rasp; 
  switch (rasp){ 
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    case 1: creare();break; 
    case 2: listarestdr();break; 

    case 3: listaredrst();break; 
    case 4: insmijloc();break; 

    case 5: insinaint();break; 
    case 6: inscoada();break; 

    case 7: stergint();break; 
    case 8: stergprim();break; 

    case 9: stergult();break; 
    case 10: salvez();break; 

    default: exit(1); 
  } 

  meniu2(); 
} 

 

int citire(){ 
  int i,n; 

  clrscr(); 
  cout<<"In constructie. Voi citi lista din fisier"; 

  ifstream f("lista.dat"); 
  f>>n; 

  curent=new(nod); 
  prim=curent; 

  ultim=curent; 
  f>>(curent->val); 

  for(i=2;i<=n;i++){ 
    curent=new(nod); 

    f>>(curent->val); 
  ultim->post=curent; 

  curent->ante=ultim; 

  curent->post=0; 
  ultim=curent;     

  } 
  getch(); 

  return 0; 
} 

 
void meniu1(){ 

int rasp; 
  clrscr(); 

  cout<<"EXPLOATAREA LISTELOR INLANTUITE"<<endl<<endl; 
  cout<<"1 Citire lista din fisier"<<endl; 

  cout<<"2 Lista noua"<<endl; 
  cin>>rasp; 

  switch (rasp){ 

    case 1: citire();meniu2();break; 
    case 2: meniu2();break; 
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    default: exit(1); 
  } 

   
} 

 
void main(){ 

  clrscr(); 
  meniu1(); 

} 
 

 

 

10.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Rescrieţi funcţiile din programul de mai sus pentru cazul listelor liniare simplu 

înlănţuite 

 

B. Rescrieţi funcţiile din programul de mai sus pentru cazul listelor circulare dublu 

înlănţuite 
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11. RECURSIVITATE 

 
 

 

11.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

 

Lucrarea familiarizează studentul cu aplicarea metodei recursivităţii atât în cazurile în 

care problema se prezintă într-o formă inerent (nativ) recursivă (cum ar fi funcţiile definite 

recursive), cât şi în cazurile în care problema nu prezintă această caracteristică. 

Includerea, în majoritatea aplicaţiilor, a unui contor al autoapelărilor funcţiei recursive 

subliniază limitările metodei. 

 

 

 

11.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

 

Recursivitatea este un mecanism general de elaborare a algoritmilor. O funcţie se 

numeşte recursivă dacă ea se autoapelează, fie direct (în definiţia ei se face apel la ea însăşi), 

fie indirect (funcţia X apelează funcţia Y, care apelează funcţia X). 

Recursivitatea a apărut din necesitati practice, date de transcrierea directă a formulelor 

matematice recursive. Apoi, acest mecanism a fost extins, fiind utilizat în elaborarea multor 

algoritmi. 

 

De exemplu, definiţia recursivă a lui n ! este : 

 

 


 −

=
altfel

ndacann
n

1

0)!1(*
!  

  

 

Functia recursivă se va scrie astfel: 

  

long factorial(int n) 

 {if(n==0) return 1; 
  else return factorial(n-1)*n;} 

  
 void main() 

 {cout<<factorial(5) ;} 
  

Se observă ca funcţia factorial se autoapelează. Autoapelul se realizează prin 

instrucţiunea return factorial(n-1)*n. 
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Recursivitatea utilizează segmentul de stivă pentru a memora datele programului 

apelant, câtă vreme calculatorul rulează programul apelat. De fiecare dată când o funcţie se 

autoapelează, se creează un nou nivel în segmentul de stivă. 

 

Funcţionarea poate fi urmărită în figura de mai jos: 

 

 

  

  

  

 Fiecare apel de funcţie lucrează cu datele aflate pe nivelul corespunzator acelui apel. 

La ieşirea din apelul unei funcţii, nivelul respectiv se eliberează şi datele aflate acolo se pierd. 

Există posibilitatea ca subprogramul să lucreze direct cu variabilele globale, dar în acest caz, 

subprogramul işi pierde independenţa. 

  

Observaţii : 

-        în cazul unui număr mare de autoapelări, există posibilitatea ca segmentul de stivă 

sa se ocupe total, caz în care programul se va termina cu eroarea STACK 

OVERFLOW. Aceasta se întamplă mai ales atunci când condiţia de terminare este 

pusă greşit şi subprogramul se apelează la nesfârşit. 

-       pentru orice algoritm recursiv există unul iterativ, care rezolvă aceeaşi problemă. 

-     mecanismul recursivităţii înlocuieste instrucţiunile repetitive.  

-     datorită faptului că la fiecare autoapel se ocupă o zonă de memorie, recursivitatea 

este eficientă numai dacă numărul de autoapelări nu este prea mare, pentru a nu se 

ajunge la umplerea zonei de memorie alocată. 

-        recursivitatea oferă avantajul unor soluţii mai clare pentru probleme şi a unei 

lungimi mai mici a programului. Ea prezintă  însă dezavantajul unui timp mai 

mare de execuţie şi a unui spaţiu de memorie alocată mai mare. Este de preferat 

ca, atunci când programul recursiv poate fi transformat cu uşurinţă într-unul 

iterativ, să se facă apel la cel din urmă. 
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11.3 EXEMPLE 
 

 

 

A. factorial recursiv 

 

 

#include <conio.h> 
#include <iostream.h> 

 
unsigned long fact(int n){ 

  if(n==1) return 1; 
  else return n*fact(n-1); 

} 

 
void main(){ 

  int n; 
  clrscr(); 

  cout<<"n=";cin>>n; 
  cout<<n<<"!="<<fact(n); 

  getch(); 
} 

 
 

 
B. Euclid recursiv 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 
 

int euclid(int a, int b){ 

  if(b==0) return a; 
  else euclid(b, a%b); 

} 
 

void main(){ 
  clrscr(); 

  int a, b, c; 
  cout<<"a=";cin>>a; 

  cout<<"b=";cin>>b; 
  c=euclid(a,b); 

  cout<<"cmmdc="<<c; 
  getch(); 

} 
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C. Umplerea cu 1 a unei zone închise de valori de 0, delimitate de valori de 1 

 

#include <conio.h> 
#include <stdlib.h> 

#include <iostream.h> 
 

int nl,nc,i,j,l,c,a[100][100]; 
char r; 

 
void umplu(int l,int c) 

{ 
a[l][c]=1; 

if ((l>1)&&(a[l-1][c]==0)) umplu(l-1,c); 
if ((c>1)&&(a[l][c-1]==0)) umplu(l,c-1); 

if ((c<nc)&&(a[l][c+1]==0)) umplu(l,c+1); 
if ((l<nl)&&(a[l+1][c]==0)) umplu(l+1,c); 

} 

 
void main(void){ 

r='d'; 
clrscr(); 

cout<<'\333'; 
cout<<"linii=";cin>>nl; 

cout<<"coloane=";cin>>nc; 
randomize(); 

for (i=1;i<=nl;i++) 
  for (j=1;j<=nc;j++) 

    a[i][j]=random(2); 
clrscr(); 

cout<<"  "; 
for (j=1;j<=nc;j++) cout<<j%10;cout<<endl<<endl; 

for (i=1;i<=nl;i++) { 

  cout<<i%10<<" "; 
  for (j=1;j<=nc;j++) cout<<a[i][j]; 

  cout<<endl; 
  } 

cout<<endl; 
while (r=='d') { 

cout<<"linia=";cin>>l; 
cout<<"coloana=";cin>>c; 

umplu(l,c); 
clrscr(); 

cout<<"  "; 
for (j=1;j<=nc;j++) cout<<j%10;cout<<endl<<endl; 

for (i=1;i<=nl;i++) { 
  cout<<i%10<<" "; 

  for (j=1;j<=nc;j++) cout<<a[i][j]; 
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  cout<<endl; 
  } 

cout<<endl; 
cout<<"continuati?";r=getch(); 

cout<<endl; 
} 

} 
 

 

 

11.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Să se calculeze recursiv funcţia Ackerman, definită 
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B. Să se calculeze recursiv primele 44 de numere din şirul lui Fibonacci 

 

C. Să se scrie o funcţie recursivă pentru calculul sumei unui număr natural 

 

D. Să se genereze recursiv produsul cartezian a două mulţimi 

 

E. Să se scrie o funcţie pentru generea recursivă a permutărilor unei mulţimi 

 

F. Să se scrie o funcţie pentru generea recursivă a aranjamentelor de n elemente luate 

câte k 

 

G. Să se scrie o funcţie pentru generea recursivă a combinărilor de n elemente luate câte 

k 
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12. METODA DIVIDE ET IMPERA 

 
 

 

12.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

Lucrarea îşi propune să clarifice modul de aplicare în practică a metodei de 

programare “divde et impera” prin exerciţii pe vectori, dar şi în alte cazuri în care metoda 

poate fi aplicată. 

 

 

12.2 BREVIAR TEORETIC 
 

Metoda Divide et Impera (Imparte şi Stăpâneste) este o metodă de programare care se 

aplică problemelor care pot fi descompuse în subprobleme independente, similare problemei 

iniţiale, de dimensiuni mai mici, şi care pot fi rezolvate foarte uşor.  Procesul se reia până 

când (în urma descompunerilor repetate) se ajunge la probleme care admit rezolvare 

imediată. 

Nu toate problemele pot fi rezolvate prin utilizarea acestei tehnici. Numărul celor 

rezolvabile prin "divide et impera" este relativ mic, tocmai datorită cerinței ca problema să 

admită o descompunere repetată. 

Divide et impera este o tehnică ce admite o implementare recursivă. Principiul general 

prin care se elaborează algoritmi recursivi este: "ce se întâmplă la un nivel, se întâmplă la 

orice nivel" (având grijă să asigurăm condiţiile de terminare). 

Un algoritm prin divide et impera se elaborează astfel: la un anumit nivel avem două 

posibilităţi: 

1. s-a ajuns la o problemă care admite o rezolvare imediată (condiţia de terminare), caz 

în care se rezolvă şi se revine din apel; 

2. nu s-a ajuns în situaţia de la punctul 1, caz în care problema curentă este descompusă 

în (două sau mai multe) subprobleme, pentru fiecare din ele urmând un apel recursiv 

al funcţiei, după care combinarea rezultatelor are loc fie pentru fiecare subproblemă, 

fie la final, înaintea revenirii din apel. 

Aceasta metodă (tehnică) se poate implementa atât iterativ cât şi recursiv. Dat fiind că 

problemele se împart în subprobleme în mod recursiv, de obicei împărţirea  se realizează 

până când şirul obţinut este de lungime 1, caz în care rezolvarea subproblemei este foarte 

uşoară. 

De exemplu, fie un vector X=[x1, x2, x3, …xi … xp… xj, …xn] asupra căruia se aplică 

o prelucrare. Pentru orice secvenţă din vector delimitată de indecşii  i si j, i<j  există o valoare 

p, astfel încât prin prelucrarea secvenţelor : 

  xi, xi+1, xi+2, xi+3, …xp  si xp+1, xp+2, xp+3, …xj 

se obţin soluţiile corespunzatoare celor două subşiruri care, prin compunere, conduc la 

obţinerea soluţiei prelucrării secvenţei: 

     xi, xi+1, xi+2, xi+3, …xj   

 

Un exemplu îl constituie căutarea binară: Se consideră un vector ordonat crescator cu 

N elemente şi o valoare K. Se cere să se scrie o funcţie care returnează poziţia elementului K 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recursivitate
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în vectorul dat. În cazul în care K nu există în vector, se returnează -1. O soluţie ar fi căutarea 

secvenţială: se parcurge vectorul în mod normal, şi se localizează elementul K. Această 

soluţie are complexitatea O(N). Metoda optimă de rezolvare este cautarea binară. Aceasta se 

foloseşte de metoda divide et impera. Se împarte vectorul în jumătate, după care se continuă 

căutarea, în mod similar, în acea parte a vectorului unde se afla elementul K. Condiţia ca 

vectorul să fie sortat este esenţială. Complexitatea acestui algoritm este O(logN).  

 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 

 
int V[MAX_N], N, K; 

 
int binarySearch( int st, int dr) { 

    if( dr > st ) return -1; 
    int m = (st + dr) >> 1; 

    if( V[m] == K ) return m; 
    if( V[m] >= K ) return binarySearch(st, m-1); 

    return binarySearch( dr, m+1); 
} 

 
int main() { 

    // se citeste vectorul si valoarile N si K 
    cout << binarySearch( 1, N ); 

} 
 

 

 

12.3 EXEMPLE 

 
 

A. Ghicirea unui număr 

 

 

#include <fstream.h> 

#include <conio.h> 
 

void main(){ 
  clrscr(); 

  int x, y, z, rasp, gasit=0; 
  char fis[20]; 

  cout<<"numele fisierului de intrare : ";cin>>fis; 
  ifstream f(fis); 

  f>>x>>y; 
  cout<<x<<" "<<y<<endl; 

  while((!gasit)&&(x<=y)){ 
    z=(x+y)/2; 

    f>>rasp; 
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    if(rasp) gasit=1; 
    else{ 

      f>>rasp; 
      if(rasp)y=z-1; 

      else x=z+1; 
    } 

  } 
  if(gasit)cout<<z; 

  else cout<<"0"; 
  getch(); 

  f.close; 
} 

 
 

 

B. Algoritmi de sortare-Merge sort  

 

Dată fiind o listă neordonată, o împărţim în două liste, de dimensiuni egale sau foarte 

apropriate, ordonăm cele două liste (folosind acelaşi algoritm) şi apoi efectuăm operaţia 

"merge", adică vom combina cele două liste ordonate într-una singură, obţinând astfel lista 

originală ordonată. 

Operaţia principală care se efectuează este comparaţia dintre elementele listei. 

 

#include<iostream.h> 

#include<conio.h> 
 

int a[1000],n; 

void interclas(int i,int m,int j) 
{int b[1000]; 

  int x=i; 
  int k=1; 

  int y=m+1; 
  while(x<=m && y<=j) 

   if(a[x]<a[y])  b[k++]=a[x++]; 
   else                b[k++]=a[y++]; 

  while(x<=m)  b[k++]=a[x++]; 
  while(y<=j)  b[k++]=a[y++]; 

  int t=i; 
  for(k=1;k<=(j-i)+1;k++) 

                     a[t++]=b[k]; 
 } 

int divimp(int i, int j) 
{if(i<j) {int m=(i+j)/2; 

  divimp(i,m);    

  divimp(m+1,j); 
  interclas(i,m,j);}  

} 
void main() 
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{clrscr(); 
  cout<<”n=  ”; cin>>n; 

   for(int i=1;i<=n;i++) 
        {cout<<”a[”<<i<<”]=  ”; 

          cin>>a[i]; 
         } 

  divimp(1,n); 
  for(i=1;i<=n;i++) 

        cout<<a[i]<<” ”; 
  getch(); 

} 
 

 

 

C. Turnurile din Hanoi 

 

Se dau trei tije verticale A, B şi C. Pe tija A se găsesc un număr n de discuri de 

diametre diferite, perforate la mijloc, aranjate în ordine descrescătoare a diametrelor 

discurilor, de la bază spre vârf. Celelalte tije sunt goale. Se cere să se găsească o strategie de 

mutare a discurilor de pe tija A pe tija B, respectând următoarele reguli: 

- La un moment dat se va muta un singur disc (cel care se aflădeasupra 

celorlalte discuri pe o tijă). 

- Un disc oate fi aşezat doar peste un alt disc având diametru mai mare decât 

al său, sau pe o tijăgoală.  

 

 

 
 

 

 

#include <stdio.h> 

#include <stdlib.h> 
#include <conio.h> 

#include <iostream.h> 
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void hanoi(int n,int a, int b, int c){ 
 if (n==1) {cout<<"se muta discul 1 de pe tija "<<a<<" pe tija 

"<<b<<endl; 
 getch();return;} 

 hanoi(n-1,a,c,b); 
 cout<<"se muta discul "<<n<<" de pe tija "<<a<<" pe tija 

"<<b<<endl; 
 getch(); 

 hanoi(n-1,c,b,a); 
} 

 
void main(void){ 

 int n; 
 cout<<"n=";cin>>n; 

 hanoi(n,1,2,3); 

} 
 

 

 

12.4 TEME DE LABORATOR 

 
 

A. Să se determine produsul a n numere întregi 

 

B. Să se determine maximul (minimul) a n numere întregi 

 

C. Să se determine cel mai mare divizor comun a n valori dintr-un vector 

 

D. Să se caute o valoare într-un vector. Dacă se găseşte, se va afişa poziţia pe care s-a 

găsit, altfel se va afişa un mesaj. 

 

E. Să se caute o valoare într-un vector ordonat crescator 

 

F. Să se numere câte valori sunt egale cu x dintr-un şir de numere întregi citite 
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13. METODA BACKTRACKING 

 
 

13.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

Lucrarea urmăreşte familiarizarea studentului cu aplicarea unei metode puternice de 

programare – metoda backtracking – prin prezentarea unei variante de implementare 

nerecursive caracterizate prin gradul mare de generalitate, în care atenţia studentului poate să 

se axeze pe ceea ce diferenţiază două probleme de backtracking (impunerea restricţiilor 

specifice) 

 

13.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 Metoda Backtracking se aplică problemelor care îndeplinesc simultan două condiţii: 

a. necesită o soluţie de tip vector, x, cu iAx , unde iA sunt mulţimi finite şi ordonate 

b. nu dispunem de altă metodă mai rapidă. 

 

Metoda selectează soluţia din produsul cartezian nAAA  21 . 

 

Metoda foloseşte pentru generarea produsului cartezian o stivă, al cărui nivel îl notăm 

cu st. În momentul în care dispunem de o soluţie parţială (din produsul 

nstundeAAA st  ,21  ), variabila st este incrementată, pentru a căuta o soluţie mai 

complexă (eventual completă), din produsul cartezian 121 + stAAA  . 

Dacă nici un element din stA nu mai poate constitui o soluţie, variabila st este 

decrementată (momentul de “Backtracking”), pentru a încerca alegerea unui nou element din 

stA , care ar putea, eventual, contribui la construcţia unei soluţii parţiale. 

Validitatea unei soluţii (parţiale sau totale) este determinată cu ajutorul unei funcţii-

utilizator notată bun şi care primeşte ca parametru valoarea parametri vectorul soluţie x şi 

valoarea variabilei st. 

Dacă x[st] îndeplineşte condiţiile problemei, funcţia bun întoarce valoarea 1, altfel 

întoarce valoarea 0. 

 

 O posibilă implementare este următoarea: 

 

#include <conio.h> 

#include <iostream.h> 
 

 
int bun(int x[], int st){ 

  return 1; 
} 

 
void main(){ 

 

  clrscr(); 
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  int n, x[20], m[20], i, j, p, st; 
  cout<<"dimensiunea problemei  "; cin>>n; 

  for(i=1; i<=n; i++){ 
    cout<<"pana la cat merge x["<<i<<"] ? "; 

    cin>>m[i]; 
  } 

 
  st=1;x[1]=0; 

  while(st){ 
    p=0; 

    while((!p) && (x[st]<m[st])){ 
      x[st]++; 

      if(bun(x,st)) p=1; 
    } 

 

    if(!p) st--; 
    else if(st<n) { 

    st++; 
    x[st]=0; 

  } 
  else { 

    for(j=1; j<=n; j++) cout<<x[j]<<" "; 
    cout<<endl; 

  } 
  } 

  getch(); 
} 

 

 

 Faptul că funcţia bun întoarce totdeauna valoarea 1, face ca programul să genereze 

produsul cartezian nAAA  21 . 

 Orice problemă concretă se rezolvă, atunci, prin simpla modificare (de obicei uşoară 

şi intuitivă) a funcţiei bun, de aşa natură încât aceasta să întoarcă valoarea 0 pentru soluţiile 

inacceptabile pentru cazul concret, fără nici o modificare a programului principal. 

 

 

 

13.3 EXEMPLE 
 

A. Generarea produsului cartezian 

 

Nici o modificare nu este necesară în funcţia bun; programul construieşte în mod nativ 

produsul cartezian. 

 

B. Permutările unei mulţimi 

 

Suntem în situaţia particulară m[1] = m[2] = … = m[n] = n; 

Funcţia bun se modifică după cum urmează: 
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int bun(int x[], int st){ 
  int i; 

  for(i=1; i<=st-1; i++) if(x[i]==x[st]) return 0; 
  return 1; 

} 
 

 
C. Aranjamente de n luate câte k 

 

În problema noastră, n joacă rolul lui k, iar m[1] = m[2] = … = m[n] joacă rolul lui n 

Funcţia bun este 

 

int bun(int x[], int st){ 

  int i; 
  for(i=1; i<=st-1; i++) if(x[i]==x[st]) return 0; 

  return 1; 
} 

 

 

D. Aranjamente de n luate câte k 

 

În problema noastră, n joacă rolul lui k, iar m[1] = m[2] = … = m[n] joacă rolul lui n 

Funcţia bun este 

 

int bun(int x[], int st){ 
  int i; 

  for(i=1; i<=st-1; i++) if(x[st]<=x[i]) return 0; 
  return 1; 

} 
 

 
E. Problema turnurilor de pe o tablă de şah 

 

Se cere să se aşeze n turnuri pe o tablă de şah de dimensiune (n X n), fără ca acestea să se 

atace reciproc. 

 

Suntem în situaţia particulară m[1] = m[2] = … = m[n] = n; 

Funcţia bun se modifică după cum urmează: 

 

int bun(int x[], int st){ 

  int i; 

  for(i=1; i<=st-1; i++) if(x[i]==x[st]) return 0; 
  return 1; 

} 
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13.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

A. Problema reginelor de pe o tablă de şah 

 

Se cere să se aşeze n regine pe o tablă de şah de dimensiune (n X n), fără ca acestea să se 

atace reciproc. 

 

 

B. Problema colorării hărţilor 

 

Pentru o hartă cu n ţări, se cer să se găsească toate posibilităţile de colorare a hărţii, 

utilizând maximum patru culori, astfel încât oricare două ţări care au o frontieră comună 

sa fie colorate diferit. 

Harta este prezentată sub forma unui tablou bidimensional care codifică dacă o ţară I se 

învecinează sau nu cu o ţară j prin valorile 1 sau 0: 

 





=
jtaracucomunafrontieraarenuitara

jtaracucomunafrontieraareitara
jiA

0

1
]][[  

 

 

C. Problema drapelelor 

 

Având la dispoziţie c culori, să se determine toate drapelele tricolore care se pot realize, 

astfel încât să nu avem două culori successive identice 

 

 

D. Descompunerea unui număr în sumă de numere prime 

 

Fiind dat un număr natural n, să se scrie ca sumă de numere prime 
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14. GRAFURI ŞI ARBORI 

 
 

14.1 SCOPUL LUCRĂRII 
 

 

 

Lucrarea grupează câteva aplicaţii din vastul domeniu al grafurilor (orientate şi 

neorientate), abordând modurile de reprezentare în memorie (matrice de adiacenţă, liste de 

adiacenţă, etc.), străbaterea în lăţime şi în adâncime, aplicaţiile grafurilor. 

Prin complexitatea programelor, acestea se constituie în aplicaţii de sinteză în 

domeniul programării calculatoarelor. 

 

 

14.2 BREVIAR TEORETIC 
 

 

Se numeşte graf  orice mulţime finită V prevăzută cu o relaţie binară internă E. 

Notăm graful cu G = (V, E).  

 

GRAFURI NEORIENTATE 

  

Se numeşte graf neorientat  un graf G = (V, E) în care relaţia binară este simetrică: 

(v,w)E atunci (w,v) E. 

 

  

DEFINIŢII 

 

Se numeşte nod orice  element  al mulţimii V, unde G = (V, E) este un graf neorientat. 

  Se numeşte muchie orice element al mulţimii E ce descrie o relaţie existentă între 

două vârfuri din V, unde G = (V, E) este un graf neorientat; 

Adiacenţă: Într-un graf neorientat existenţa muchiei (v,w) presupune că w este 

adiacent cu v şi v adiacent cu w.  

Incidenţă: o muchie este incidentă cu un nod dacă îl are pe acesta ca extremitate. 

Muchia (v,w) este incidentă în nodul v respectiv w. 

  Grad: gradul unui nod v, dintr-un graf neorientat, este un număr natural ce reprezintă 

numărul de noduri adiacente cu acesta (sau numarul de muchii incidente cu nodul respectiv) 

Nod izolat : un nod cu gradul 0.  

  Nod terminal: un nod cu gradul 1  

Lanţ: o secvenţă de noduri ale unui graf neorientat G=(V,E), cu proprietatea că 

oricare două noduri consecutive din lant  sunt adiacente: 

 L = [w1, w2, w3,. . ,wn]  cu proprietatea că (wi, wi+1)  E pentru  1 i <n. 

Lungimea unui lanţ: numărul de muchii din care este format.  

  Lanţ simplu: lanţul care conţine numai muchii distincte 

  Lanţ compus: lanţul care nu este format numai din muchii distincte 

 Lanţ elementar: lanţul care conţine numai noduri distincte 

  Ciclu: un lanţ în care primul nod coincide cu ultimul.  
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  Ciclu elementar: ciclu format doar din noduri distincte, excepţie făcând primul şi 

ultimul. Lungimea unui ciclu nu poate fi = 2. 

 Graf parţial : dacă dintr-un graf G = (V,E) se suprimă cel puţin o muchie, atunci noul 

graf G’ = (V,E’), E’ E se numeşte graf parţial al lui G. 

 Subgraf: dacă dintr-un graf G = (V,E) se suprimă cel puţin un nod, împreună cu 

muchiile incidente lui, atunci noul graf G’ = (V’,E’), E’ E si  V’V se numeşte subgraf al 

grafului G. 

Graf regulat : graf neorientat în care toate nodurile au acelaşi grad; 

 Graf complet: graf neorientat G = (V,E) în care există muchie între oricare două 

noduri. Numărul de muchii ale unui graf complet este:  nr*(nr-1)/2, unde nr este numarul de 

noduri 

Graf conex : graf neorientat G = (V,E) în care pentru orice pereche de noduri (v,w) 

există un lanţ care le uneşte. 

Componentă conexă: subgraf al grafului de referinţă, maximal în raport cu 

proprietatea de conexitate (între oricare două vârfuri există lanţ); 

 Lanţ hamiltonian: un lanţ elementar care conţine toate nodurile unui graf  

  Ciclu hamiltonian: un ciclu elementar care conţine toate nodurile grafului 

Graf Hamiltonian: un graf G care conţine un ciclu hamiltonian  

Lanţ eulerian: un lanţ simplu care conţine toate muchiile unui graf  

Ciclu eulerian: un ciclu simplu care conţine toate muchiile grafului 

Graf eulerian: un graf  care conţine un ciclu eulerian. Condiţie necesară şi suficientă: 

un graf este eulerian dacă şi numai dacă oricare vârf al său are gradul par. 

 

 

REPREZENTAREA GRAFURILOR NEORIENTATE 

  

Fie G = (V, E) un graf neorientat.  

 Există mai multe modalităţi de reprezentare pentru un graf neorientat, folosind diverse 

tipuri de structuri de date. Reprezentările determină diverşii algoritmi şi programele care 

implementează pe calculator aceşti algoritmi.  

  

Matricea de adiacenţă 

  



 

=
altfel

Ejidaca
jia

0

],[1
],[   

 

Observaţii: 

  

-         Matricea de adiacenţă asociată unui graf neorientat este o matrice simetrică 

-         Suma elementelor de pe linia k reprezintã gradul nodului k 

-         Suma elementelor de pe coloana k reprezintã gradul  nodului k 

  

  

Listele de adiacenţă a nodurilor 

  

Reprezentarea în calculator a unui graf neorientat se poate face utilizând listele de 

adiacenta a varfurilor, adică pentru fiecare vârf se alcătuieşte lista vârfurilor adiacente cu el. 

Ordinea nodurilor în cadrul unei liste nu este importantă. 

Pentru a genera o astfel de listă vom defini tipul nod : 
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struct nod {int nd; 
       nod *next;}; 

 

Toate listele se vor memora utilizând un vector de liste. 

 

Aceste doua moduri de reprezentare (prin matrice de adiacenţă şi prin liste de vecini) 

se folosesc după natura problemei. Dacă în problemă se doreşte un acces frecvent la muchii, 

atunci se va folosi matricea de adiacenţă; dacă numarul de muchii care se reprezintă este mult 

mai mic dect n x n, este de preferat sa se folosescă listele de adiacenţă, pentru a se face 

economie de memorie. 

 

 

 

 

14.3 EXEMPLE 
 

A. Operaţii pe grafuri neorientate 

 

#include <fstream.h> 
#include <conio.h> 

#include <stdlib.h> 
 

 
struct nod{ 

  int nr; 
  nod * ante; 

}; 

 
 

const float pinf= 1.e20; 
      float minf=-1.e20; 

 
 

nod *p, *l[50]; 
int i,j,k,n,nrarc,m[50][50],c[50],v[50],ic,sc,mdr[5][50],por,sos; 

char numefis[20]; 
 

 
void bf(){ 

  nod *q; 
  while(ic<=sc){ 

    q=l[c[ic]]; 

    while(q){ 
      if(!v[q->nr]){ 

 sc++; 
 c[sc]=q->nr; 

 v[q->nr]=1; 
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      } 
      q=q->ante; 

    } 
    ic++; 

    bf(); 
  } 

} 
 

 
void bfm(){ 

  int q; 
  while(ic<=sc){ 

      for(q=k;q<=n;q++) 
      if((!v[q])&&(m[c[ic]][q])){ 

 sc++; 

 c[sc]=q; 
 v[q]=1; 

      } 
  ic++; 

  bfm(); 
  } 

} 
 

 
void df(int k){ 

  nod *q; 
  cout<<k<<" "; 

  q=l[k]; 
  v[k]=1; 

  while(q){ 

    if(!v[q->nr])df(q->nr); 
    q=q->ante; 

  } 
} 

 
 

void dfm(int k){ 
  int q; 

  cout<<k<<" "; 
  v[k]=1; 

  for(q=k;q<=n;q++) 
    if((!v[q])&&(m[k][q]))dfm(q); 

} 
 

 

void main(){ 
  clrscr(); 
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  cout<<"numele fisierului de intrare ?"; 

  cin>>numefis; 
  ifstream f(numefis); 

  f>>n;f>>nrarc; 
  cout<<"sunt "<<n<<" noduri si "<<nrarc<<" arce"<<endl; 

  for(i=1;i<=n;i++) 
    for(j=1;j<=n;j++) 

      m[i][j]=0; 
 

  for(k=1;k<=nrarc;k++){ 
    f>>i; 

    f>>j; 
    m[i][j]=1; 

  } 

 
  cout<<"matricea adiacentelor :"<<endl<<endl; 

  for(i=1;i<=n;i++){ 
    for(j=1;j<=n;j++)cout<<m[i][j]<<" "; 

    cout<<endl; 
  } 

  f.close; 
 

  ifstream g(numefis); 
  g>>n;g>>nrarc; 

  for(k=1;k<=nrarc;k++)l[k]=0; 
  for(k=1;k<=nrarc;k++){ 

    g>>i; 
    g>>j; 

    cout<<k<<" : arc de la "<<i<<" la "<<j<<endl; 

    p=new nod;p->nr=j;p->ante=l[i];l[i]=p; 
    p=new nod;p->nr=i;p->ante=l[j];l[j]=p; 

  } getch(); 
  g.close(); 

  cout<<endl<<"listele de adiacenta :"<<endl<<endl; 
  for(i=1;i<=n;i++){ 

    cout<<i<<" "; 
    p=l[i]; 

    while(p){ 
      cout<<p->nr<<" "; 

      p=p->ante; 
    } 

    cout<<endl; 
  } 

 

  cout<<endl<<"strabaterea in latime (cazul listelor de adiacenta) 
:"<<endl; 



 100 

  cout<<"nodul de inceput : "; 
  cin>>k; 

  ic=1; 
  sc=1; 

  c[ic]=k; 
  v[k]=1; 

  bf(); 
  cout<<endl; 

  for(i=1;i<=sc;i++)cout<<c[i]<<" "; 
 

  cout<<endl<<endl<<"strabaterea in latime (cazul matricei de 
adiacenta) :"<<endl; 

  cout<<"nodul de inceput : "; 
  cin>>k; 

  bfm(); 

  cout<<endl; 
  for(i=1;i<=sc;i++)cout<<c[i]<<" "; 

 
  cout<<endl<<endl<<"strabaterea in adancime (cazul listelor de 

adiacenta) :"<<endl; 
  cout<<"nodul de inceput :"; 

  cin>>k; 
  cout<<endl; 

  for(i=1;i<=n;i++)v[i]=0; 
  df(k); 

 
  cout<<endl<<endl<<"strabaterea in adancime (cazul matricei de 

adiacenta) :"<<endl; 
  cout<<"nodul de inceput :"; 

  cin>>k; 

  cout<<endl; 
  for(i=1;i<=n;i++)v[i]=0; 

  dfm(k); 
 

  getch(); 
} 

 

 

 

14.4 TEME DE LABORATOR 
 

 

Să se rescrie toate funcţiile din programul de mai sus pentru cazul grafurilor orientate 


