
 

 

 

Probleme algoritmic rezolvabile 

 
Pentru reprezentarea unui algoritm, este necesar un anumit limbaj. Pentru oameni, acesta poate fi, în principiu, orice 

limbaj natural. Totuşi, limbajele naturale nu sunt suficient de riguroase pentru a fi folosite în acest scop, astfel că au fost 

introduse diferite limbaje artificiale destinate special pentru reprezentarea algoritmilor. Cele mai răspândite dintre 

acestea, în cazul când algoritmii respectivi sunt destinaţi oamenilor, sunt pseudecodul şi schema logică. Reprezentarea 

algoritmilor destinaţi calculatoarelor se face prin limbaje de programare.  

 

Pseudocodul este un limbaj de reprezentare a algoritmilor asemănător cu limbajul natural, dar în care se foloseşte numai 

un set strict limitat de construcţii sintactice riguros definite, astfel încât să nu poată da naştere la interpretări diferite. El 

este totuşi mai slab formalizat decât limbajele de programare, deoarece se adresează omului şi nu maşinii.  

 

Schema logică este reprezentarea grafică a algoritmului, în care pentru fiecare tip de acţiune se folosesc anumite 

simboluri grafice specifice, iar pentru a indica ordinea executării acţiunilor se folosesc săgeţi. Se observă că se folosesc 

simboluri specifice tipurilor de instrucţiune, respectiv: trapez pentru operaţii de intrare/ieşire, romb pentru decizie, 

dreptunghi pentru calcul şi atribuire, dreptunghi cu colţuri rotunjite pentru Start şi Stop. Avantajul schemei logice faţă de 

pseudocod este că, în cazul algoritmilor mici, permite o mai bună urmărire a fluxurilor de instrucţiuni. Acest avantaj se 

pierde însă atunci când numărul instrucţiunilor este mare. Vom trece acum în revistă câteva exemple de probleme care 

se rezolvă prin algoritmi, accentuând modul lor de reprezentare cât şi caracterul lor dinamic. 

 

A. În mod tradiţional începem cu algoritmul lui Euclid pentru calculul c.m.m.d.c. a două numere întregi şi pozitive M şi 

n. Vom prezenta o variantă a algoritmului lui Euclid (datorată lui Nicomachus şi obţinută la aproximativ 400 de ani după 

Euclid), în care se folosesc numai operaţiile de scădere şi comparare: 
Intrarea: numerele întregi pozitive m0,n0. 

Iesirea: c.m.m.d.c. (m0, n0) 

O forma de prezentare a algoritmului lui Nicomachus este urmatoarea: 

N0./Intrarea/: Se atribuie m := m0, n := n0. 

N1./Este egalitate?/: Daca m = n, atunci raspunsul este m si stop. 

N2./Comparatia/: Daca m > n, atunci m = m – n; se merge la N1. 

N3. /Revenirea/. Se pune n = n – m si se merge la N1. 

 

Algoritmul lui Nicomachus descrie o anumită dinamică, o evoluţie în timp discret a conţinutului variabilelor m şi n. 

Timpul este măsurat prin numărul de execuţii ale ciclurilor (I) (sau respectiv(II)) la care se adaugă intrarea şi ieşirea. În 

ciclul (I) executăm operaţia n = n – m (adică, din conţinutul lui n la acel moment, să scădem conţinutul lui m, la acelaşi 

moment iar m rămâne neschimbat). În ciclul (II) executăm m = m – n, iar n rămâne neschimbat. În cazul egalităţii, m  şi 

n nu se vor modifica (procesul ia sfârşit). În schema de mai sus am lucrat cu constante (m0, n0) şi variabilele m, n. O 

variabilă (de exemplu m) are un nume (m) şi un conţinut. Conţinutul variabilei  se schimbă în procesul execuţiei 

algoritmului. În blocul de decizie se compară conţinuturile actuale ale variabilelor m şi n, şi se iese pe una din cele trei 

ramuri, potrivit relaţiei existente. În sfârşit, am lucrat cu operaţia de atribure, care în forma cea mai simplă se scrie m = n 

şi are semnificaţia următoare: conţinutul lui m se distruge şi este înlocuit cu valoarea conţinutului lui n, iar acesta din 

urmă rămâne neschimbat. Nu trebuie confundate, deşi întrebuinţează acelaşi semn, relaţia de egalitate şi operaţia de 

atribuire. În urma execuţiei operaţiei m = n conţinuturile variabilelor m şi n sunt egale, dar execuţia operaţiei m = n 

produce în general un efect diferit de cel al operaţiei n = m (de exemplu dacă m = 5, n = 1 şi executăm m = n, atunci m = 

1, n = 1, iar dacă n = m, m = 5, n = 5).  



 

 

Dacă în membrul drept al unei operaţii de atribuire se află o expresie E, atunci pentru a executa operaţia m = E, se 

evaluează mai întâi E şi apoi se atribuie lui m rezultatul obţinut. Acesta presupune că E poate fi evaluată! Iată cum 

evoluează calculul în cazul m = 15 şi n = 35: 
N0: m = 15, n = 35 

N1: - 

N2: - 

N3: m = 15, n = 35 - 15 =20 

N1: - 

N3: m = 15, n =20-15= 5 

N1: - 

N2: m = 15-5=10, n = 5 

N1: - 

N2: m=10-5=5, n=5 

N1:Afiseaza cmmdc(15,35)=5 

STOP 

 

Apar următoarele întrebări: se termină întotdeauna algoritmul? Dacă algoritmul se termină, atunci răspunsul este 

totdeauna cel dorit, adică c.m.m.d.c. al numerelor m0, n0 ? A priori, lucrurile sunt relativ clare, dar să luăm un exemplu: 
N0: m = 1, n = 0 

N1: - 

N2: m = 1 - 0 =1, n = 0 

N1: - 

N2: m = 1 - 0 = 1, n = 0 

N1: - 

 

Procesul nu se sfârşeşte niciodată! De ce ? răspunsul este simplu: datele de intrare nu sunt în domeniul de aplicabilitate al 

algoritmului (n0 = 0). Vom demonstra că pentru orice m0, n0 întregi şi pozitive, algoritmul se termină după un număr finit 

de paşi iar rezultatul produs este c.m.m.d.c. (m0, n0). Pentru aceasta vom construi şirurile de numere întregi pozitive (mk)k 

şi (nk)k definite recursiv astfel: 
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cu m0 şi n0 ca valori iniţiale. Se observă că mk(nk) reprezintă conţinutul variabilei m (respectiv n) la momentul k. 

 

Lema 1. Algoritmul lui Nicomachus se termină după un număr finit de paşi dacă există k  0 astfel încât mk = nk. 

Demonstraţie: Algoritmul se termină dacă testul N1 este îndeplinit, adică există un moment j  0 cu mj = nj. 

Lema 2. algoritmul lui Nicomachus este corect dacă există k  0 astfel încât cu mk = nk = c.m.m.d.c. (m0, n0). 

Demonstraţie: Dacă algoritmul este corect, atunci el se termină după un număr finit de paşi, deci prin Lema 4.1. există j 

 0 cu mj = nj. Conform lui N1 şi ipotezei, mj = c.m.m.d.c. (m0,no). reciproc, din mk = nk = c.m.m.d.c. (m0,n0) rezultă, prin 

Lema 1, că algoritmul se termină după un număr finit de paşi şi rezultatul este c.m.m.d.c. (m0,n0) (prin pasul N1), adică 

algoritmul este corect. 

 

Am redus problema noastră privind evoluţia procesului dinamic al execuţiei algoritmului lui Nocomachus la o anumită 

proprietate matematică a şirurilor (mk), (nk). Spunem că aceste şiruri formează un model al comportării algoritmului. 

„Uitând” de motivaţia ce a condus la construirea şirurilor (mk) şi (nk), ne ocupăm de acestea numai din punct de vedere 

matematic, 

 



 

Lema 3. Pentru şirurile (mk) şi (nk) definite mai sus există t  0 astfel încât mt = nt = c.m.m.d.c. (m0,n0). 

Demonstraţie: Fie xj = mj + nj. Se observă că xj este întreg pozitiv şi xj+1 = xj, oricare ar fi j  0. Există deci t  0 cu xt = 

xt+1 = … . Din definiţia lui xj rezultă imediat că xj+1 = xj implică mj = nj. Rămâne decide arătat că mt = nt = c.m.m.d.c. 

(m0, n0). Vom observa că pentru orice j  0 c.m.m.d.c. (m0, n0) = c.m.m.d.c. (mj, nj) (prin inducţie după j). Verificarea 

fiind evidentă, demonstraţia este încheiată. 

 

În rezumat, având o funcţie f: A  B, vom spune că un algoritm de calcul pentru f este finit dacă pentru orice a  A, 

algoritmul se termină pe intrarea a după efectuarea unui număr finit de paşi; algoritmul este corect dacă este finit şi 

pentru orice a  A, la sfârşit algoritmul produce valoarea f(a). 

Studiul unui algoritm nu trebuie încheiat odată cu elaborarea şi demonstrarea corectitudinii sale, ci continuat cu 

analiza sa. Prin analiza unui algoritm înţelegem în principal determinarea necesarului de memorie precum şi timpul 

cerut de executarea lui, adică studiul eficienţei sale. 

 

Analiza algoritmilor constă în următoarele: 

1. Determinarea mărimii memoriei suplimentare necesare; 

2. Determinarea timpului necesar execuţiei algoritmului; 

3. Determinarea optimalităţii algoritmului. 

 

Vom detalia 2. Determinarea timpului necesar execuţiei algoritmului în funcţie de numărul de date de intrare. Fie T(n) 

timpul cerut de un algoritm oarecare; dacă termenul dominant în expresia T(n) este f(n), vom folosi scrierea: T(n) = 

O(f(n)), care exprimă faptul că: 1
nf

nT
lim
n

. 

În general însă este greu (dacă nu imposibil!) de determinat o expresie pentru T(n), deci implicit pentru f (n). Pentru unii 

algoritmi este posibil să determinăm o valoare minimă şi una maximă pentru T(n), valori în care termenul dominant 

diferă doar printr-o constantă multiplicativă. Spunem că: T(n) = O(f(n)), dacă C1 şi C2, precum şi n0 astfel 

încât: 
021 nn,nfCnTnfC . În alte situaţii mai complicate se poate pune problema doar găsirii limitei 

superioare a expresiei timpului necesar. 

Spunem că: T(n) = O(f(n)), dacă două constante C, n0 >0 astfel încât 
0nn,nCfnT . Evident vom căuta să 

determinăm o „cea mai mică” astfel de funcţie f şi pentru aceasta o cea mai mică valoare C. Faptul că interesează 

comportarea valorii expresiei numărului de calcule pentru valori mari ale lui n mai are încă un aspect ce rezultă din 

exemplul următor. Să presupunem că într-un algoritm ce prelucrează un vector A = (a1, …, an) intervin numai două 

operaţii notate şi şi anume de n, respectiv n
3
 ori; în plus operaţia  necesită un timp de 10.000 de ori mai mare 

decât operaţia . Deci pentru n < 100, operaţiile necesită mai mult timp decât operaţiile de . Evident este greşit 

să luăm în considerare numai operaţia deoarece 
n10000

n
lim

3

n

. 

 

De aceea, putem considera că toate operaţiile elementare care intervin într-un algoritm necesită acelaşi timp. Mai 

menţionăm că practica a impus ca acceptabili numai algoritmii comportare în timp polinominală, adică pentru care 

k>0 astfel încât T(n) = O(n
k
). 

Algoritmii cu comportare exponenţială sunt consideraţi ca inacceptabili şi de aceea se încearcă înlocuirea lor cu 

algoritmi cu comportare în timp polinomială. 

 

Revenim la analiza „formei” de reprezentare a algoritmului lui Nicomachus. „Instrucţiunile” folosite se împart în 

următoarele categorii: 

- instrucţiuni de intrare (N0); 

- instrucţiuni de test (N2); 

- instrucţiuni de salt (se merge la N1); 



 

- instrucţiuni de evaluare şi atribuire (se pune n = n – m); 

- combinaţii ale instrucţiunilor descrise mai sus (N2). 

Instrucţiunile de test combinate cu cele de salt, asigură posibilitatea efectuării repetate a unor grupuri de instrucţiuni, o 

puternică proprietate de calcul a algoritmilor. În exemplul nostru am folosit schema: if cond then S1 else S2 reprezentată 

prin schema logică: 

cond ?S
2

S
1

NU DA

 
cu următoarea semnificaţie: dacă la momentul execuţiei condiţia logică cond este adevărată, atunci se trece la execuţia 

blocului în caz contrar se execută blocul S2. 

De exemplu, în N2 

cond : m > n 

S1 :m = m – n; se merge la N1 

S2 :N3 

 

O altă formă de execuţie repetitivă este oferită de schema: 

while cond do S reprezentată sub forma schemei logice: 

cond ? SNU DA

 
cu semnificaţia: atâta timp cât condiţia logică cond este îndeplinită se execută blocul S (mai precis: se testează cond şi în 

cazul în care ea este îndeplinită se execută blocul S şi apoi se revine la testarea condiţiei cond … ş.a.m.d.). În momentul 

în care cond nu este îndeplinită se iese din schemă, trecându-se la execuţia instrucţiunii următoare. De exemplu, 

algoritmul lui Euclid, în forma uzuală poate fi reprezentat astfel: 

E0/Intrarea/: Se pune m = n0, n = n0 

E1/Comparaţia/: while m > 0 do t = n mod m (restul împărţirii lui n la m),  

n = m, m = t  

E2/Final/: Rezultatul este n; STOP. 

 

O a treia formă de schemă repetitivă este  repeat S until cond reprezentată prin schema logică: 

cond ?

SNU

DA

 



 

cu semnificaţia: execută S atâta timp cât cond nu este satisfăcută. De exemplu, algoritmul care calculează c.m.m.d.c. 

pornind de la definiţie utilizează această construcţie: 

D0/Intrarea/: Se păune m = m0, n = n0 

D1/Iniţializare/: Se pune i = min(m, n) + 1 

D2/Comparaţia/: repeat i = i – 1 until (i divide m şi i divide pe n). 

D3/Final/: Rezultă este i; STOP. 

 

Se observă că în schema while se tratează validitatea lui cond şi apoi se execută S, existând posibilitatea ca S să nu fie 

executată niciodată. În contrast, în schema repeat blocul S se execută cel puţin odată şi apoi se trece la testarea condiţiei 

cond. 

 

Exerciţii 

a) Demonstraţi finitudinea şi corectitudinea algoritmului lui Euclid. 

b) Arătaţi că dacă min(m0, n0) este format din p cifre zecimale atunci numărul de execuţii ale pasului E1 în 

algoritmul lui Euclid este cel mult 5p. 

c) Arătaţi că cel mai nefavorabil caz în aplicarea algoritmului lui Euclid se obţine când m = ui, n = ui+1. unde u1 = 

u1 = 1, ui + 2 = ui + 1 + ui este şirul lui Fibonacci. 

 

Exerciţiu rezolvat. Algoritmul următor (creditat de MANNA lui Dijkstra) calculează simultan c.m.m.d.c. şi c.m.m.m.c. 

a două numere naturale strict pozitive. 
P0/Intrarea/: Pune x1 = m0, x2 = n0 

P1/Iniţ ializare/: Pune x3 = x2, x4 = 0 

P2/Comparaţ ia/: while x1  x2 do: 

  while x1 > x2 do: 

   x1 = x1 – x2 

   x4 = x4 + x3 

while x1 < x2 do: 

   x2 = x2 – x1 

   x3 = x4 + x3 

P3/Final/: Pune y = x3 + x4, x = x1. Rezultatul este: x = c.m.m.d.c.  

(m0, n0), y = c.m.m.m.c. (m0, n0); STOP. 

Invariantul schemei este: x1x3 + x2x4 = m0n0. 

Demonstratie. 

Initial: x1 = m0, x2 = n0 

  x3 = x2 = n0 

  x4 = 0 

  x1x3 + x2x4 = m0n0 

Inductiv: x1 > x2 x1 = x1 – x2 

   x4 = x4 + x3 

  x1x3 + x2x4 = (x1 – x2)x3 + x2(x3 + x4) = 

= x1x3 – x2x3 + x2x3 + x2x4 = m0n0 

    x1 < x2 x1x3 + x2x4 = x1 (x3 + x4) + (x2 – x1)x4 = m0– n0 

   x2 = x2 – x1 

  x3 = x3 + x4 

 

Algoritmul se termină deoarece reţinând că: 

i) instrucţiunile marcate cu chenar şi P1 nu afectează decât variabilele x3, x4, iar 

ii) restul este chiar algoritmul lui Nicomachus, putem  aplica Lema 3.  

 

La fel x = c.m.m.d.c. (m0, n0) este corect. Rămâne de arătat că y = c.m.m.m.c. (m0, n0). Invariantul ne dă: 



 

x1x3 + x2x4 = m0n0, x1 = x2, 

c.m.m.d.c. (m0, n0)(x3 + x4) = m0n0 

deci: 
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c.m.m.d.c.  = c.m.m.m.c. (m0, n0) 

 

Problemă. Fie n  1 şi A = {a1, …, an}  . Considerăm mulţimea:  M (A) = 
n

i
iii xax

1

|  

Există un algoritm care să decidă pentru un număr întreg arbitrar m dacă m  M(A)? 

 

Pentru a răspunde la întrebare vom stabili mai întâi o proprietate structurală a mulţimii M(A): ea este închisă faţă de 

diferenţă. Prin urmare, M(A) este un subgrup al grupului aditiv al întregilor şi în baza unui rezultat elementar (!) există şi 

este unic numărul natural q astfel încât M(A) = qZ. Se vede acum imediat că m  M(A)  q|m, deci problema noastră s-a 

redus la calculul generatorului q. Aceasta se efectuează uşor şi găsim q = c.m.m.d.c. (a1, …, an). 

 

Exerciţiu. Scrieţi un algoritm pentru a rezolva problema de mai sus. 

Exerciţiu. Ce se întâmplă dacă în problema de mai sus considerăm două numere naturale? Mai precis, dacă A  N şi 

N(A) = n

i
iii xax

1

|
. Problema m  N, m  ?N(A)  mai este decidabilă? 

 

B: Evaluarea unui polinom într-un punct. Fie f = a0 + a1x +…+ anx
n
 un polinom din Q[x] şi q  Q. Următorul 

algoritm calculează f(q) pornind de la definiţie: 

 
Input: a0, …, an, q 

s = a0, r = 1 

for i = 1 to n do  r = r × q, s = ai × r + s 

return s. 

 

Acest algoritm execută 2n înmulţiri şi n adunări. O îmbunătăţire a sa a fost propusă de Isaac newton (17119 şi apoi de 

W.G. Horner (1819), metodă care poartă numele de schema lui Horner. Ea se bazează pe următoarea rescriere a 

polinomului f: f = a0 + x(a1 + x(a2 + … + x(an-1+ xan) …)) 

 
Input: a0, …, an, q 

s = an 

for i =1 to n do s = s×q + a n-i 

return s 

 

Acest algoritm are nevoie de n înmulţiri şi n adunări. 

 

Exerciţiu. Demonstraţi corectitudinea algoritmilor de mai sus. Demonstraţi optimalitatea schemei lui Homer în raport cu 

numărul de operaţii aritmetice (+, -, ×, /). 

 

C. Căutarea binară. Fie 
naaa ...21

un şir de numere raţionale şi x Q. Se cere să se determine o valoare 1 

 j  n astfel  încât x = aj. Dacă un astfel de j nu există, atunci se pune j = 0. 

 

Exerciţiu. Construiţi un algoritm care caută secvenţial pe x în şirul (ai). 

 



 

O altă posibilitate este să împărţim o situaţie iniţială i = (n, a1, …, an,x) în trei situaţii în raport cu un indice k {1, …, n} 

: I1 = (k-1, a1, …, ak-1,x), I2 = (1,ak,x), I3 = n-k, ak+1, …, ak,x) şi să comparăm p x cu ak. 

 

Dacă x = ak, atunci j = k şi cazurile I1, I3 nu mai sunt necesare în analiză. Dacă x < ak, atunci pentru I2 şi I3, j = 0; prin 

urmare continuăm cu analiza cu I1. În fine, dacă x > ak, I1, I2 nu mai sunt necesare şi continuăm doar cu I3.  

Dacă alegerea lui k se face întotdeauna ca elementul din mijloc, atunci căutarea se numeşte binară şi poate fi reprezentată 

prin următorul algoritm: 
Input n , a1, …, an, x 

low = 1, high = n 

while {low  high do mid =[(low – high)/2] 

if x < amid  then high = mid – 1 else 

if x > amid  then low = mid + 1 else 

return j = mid; stop} 

return j = 0; stop. 

 

Să arătăm corectitudinea algoritmului (finitudinea sa este lăsată ca exerciţiul!). Dacă n = 0, atunci grupul while este 

ignorat şi se obţine în mod corect j = 0. Astfel, în cadrul ciclului while x este comparat cu elementele alow, alow×1, …, amid, 

…, ahigh. Dacă x = amid, atunci algoritmul se termină cu j = mid. Astfel aria de comparaţie se micşorează (low = mid + 1 

sau high = mid – 1), fără a se afecta rezultatul căutării (!). Când low : higher, j = 0. 

 

Lema 4. Dacă n  [2
k-1

, 2
k
)  N, atunci algoritmul căutării binare execută cel mult k comparaţii. 

Demonstraţie. Procedăm prin inducţie după k (reamintim că k numărul comparaţiilor este x : amid!). dacă k = 1, atunci 

2
0
  n < 2, deci n = 1 şi avem de efectuat o singură comparaţie. Presupunem că enunţul lemei este corect pentru un k 2 

şi îl probăm pentru k + 1. Fie  deci 2
k
  n < 2

k+1
. Vom deosebi două situaţii: 

a) dacă n = 2
k+1

 – 1, deci mid = [(n + 1)/2] = 2
k
. În urma comparaţiei x : amid vom opri calculul (dacă x = amid) sau vom 

trece de la şirul a1, …, an la şirul a1, a2, …, a2
k+1

-1, dacă x > a2
k
; în fiecare din cazuri noul n fiind 2

k
 + 1  [2

k-1
, 2

k
), deci 

putem aplica ipoteza de inducţie. 

b) Dacă n < 2
k
 – 1, deci 2

k
 + 1  n+1 < 2

k+1
,
 
2

k-1
< (2

k
 + 1)/2  (n+1)/2<2

k
, 2

k-1

2

1n = mid < 2
k
, adică noul şir analizat 

alow, …, ahigh va avea lungimea în intervalul  [2
k-1

, 2
k
), putând să aplicăm din nou ipoteza de inducţie. 

 

Problemă. Există un algoritm care să decidă dacă un polinom f în Q[x] este ireductibil sau nu? Mai întâi se observă să 

dacă ne mărginim la elementele inelului Z Q[x] problema este banală: verificând pentru un element r > 1 dacă are un 

divizor pozitiv d cu d
2
  r putem algoritmic stabili dacă r este ireductibil sau nu. În Q[x] elementele ireversibile sun 

polinoamele nenule de grad zero – care se recunosc imediat – dar numărul potenţial de factori ai unui polinom f Q[x] 

de grad … 1 este a priori infinit, deci nu putem testa fiecare candidat posibil ca în cazul întregilor (polinoamele de grad 1 

sunt ireductibile). 

Pentru a rezolva algoritmic problema factorizării în Q[x] o vom reduce la cea a factorizării în Z[x] şi vom arăta că orice 

polinom f Z[x] care are un factor propriu în Q[x] are şi un factor propriu în Z[x]. Tranziţia de la Q[x] la Z[x] se bazează 

pe lema lui Gauss: produsul a două polinoame primitive în Z[x] este un polinom primitiv. Reamintim că dacă f = a0 + 

a1x + … + anx
n
 cu c(f) se notează c.m.m.d.c. (a0, a1, …, an) şi f se numeşte primitiv dacă c(f) = 1; c(f) poartă numele de 

conţinutul polinomului f). 

 


