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Algoritmică şi programare

Problemă. Să se citească un număr natural de la tastatură şi să se determine 
dacă acesta este număr prim sau nu. 

Algoritmul de verificare dacă un număr natural n este prim constă în 
generarea tuturor numerelor naturale mai mari sau egale cu 2 şi mai mici sau 
egale cu sqrt(n) şi verificarea pentru fiecare număr generat dacă îl divide 
pe n. Dacă există cel puţin un astfel de număr, numărul n nu este prim. 
Pentru a şti dacă există cel puţin un număr care îl divide pe n, se va folosi 
o variabilă logică x, care va avea valoarea logică True dacă numărul este 
prim şi False dacă numărul nu este prim. Se presupune de la început că 
numărul este prim (variabila x se iniţializează cu 1) şi pentru primul număr 
găsit în şirul de numere generate, care îl divide pe n, se va schimba 
valoarea variabilei x în False. Pentru generarea şirului de numere se 
foloseşte o variabilă contor care va fi iniţializată cu 2 şi care se va 
incrementa cu 1 până va avea valoarea [sqrt(n)].

Paşii algoritmului sunt: 
1. Se iniţializează variabila x cu True;
2. Se generează primul număr din şirul de numere, prin operaţia i<-2;
3. Dacă n se divide cu i, atunci se schimbă valoarea variabilei x prin 

operaţia x<-F; altfel, se generează următoarea cifră din şirul de 
numere prin incrementarea contorului i++;

4. Dacă i<=sqrt(n) şi x=T se revine la pasul 3;
5. Dacă x=T se afişează mesajul "Numărul este prim" altfel se generează

mesajul "Numarul nu este prim".

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
void main() 
{

int i, n;
bool x=1;
cout<<"Introduceti numarul pe care doriti sa il verificati : "; cin>>n;
for(i=2;i<sqrt(float(n));i++)

if(n%i==0) x=0;
if(x==1)

cout<<"Numarul "<<n<<" este prim !"<<endl;
else

cout<<"Numarul "<<n<<" nu este prim !"<<endl; 
}

Problemă. Să se elaboreze un algoritm care determină inversul unui număr
natural citit de la tastatură şi să se verifice dacă el este palindrom sau nu 
(un număr este palindrom dacă el este egal cu inversul său).

Algoritmul determină inversul unui număr n prin extragerea pe rând a 
fiecărei cifre (începând cu cifra unităţilor) din numărul n şi compunerea 
unui nou număr cu aceste cifre.

Paşii algoritmului sunt: 
1. Se citeşte numărul n;
2. Se iniţializează numărul inv cu valoarea 0;
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3. Se extrage cifra cea mai semnificativă din numărul n şi se adună cifra 
la numărul inv*10, prin operaţia inv=inv*10+n%10;

4. Se elimină din numărul n cifra extrasă, cu operaţia n=n/10;
5. Dacă n este diferit de 0 se revine la pasul 3.

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{

int n, nr, inv; 
cout<<"Introduceti numarul natural pe care vreti sa il inversati : "; 
cin>>n; nr=n;
inv=0; 
while(n!=0) {
inv=inv*10+n%10; 
n=n/10; } 
cout<<"Inversul numarului considerat este : "<<inv<<endl;
if(nr==inv) 

cout<<"Numarul este palindrom !"<<endl; 
else

cout<<"Numarul nu este palindrom !"<<endl;
}

Problemă. Să se elaboreze un algoritm care citeşte de la tastatură un număr 
natural şi îl descompune în factori primi.

Pentru a afişa numai divizorii primi ai unui număr n, din număr se 
elimină toţi divizorii i găsiţi la un moment dat, operaţia repetându-se până 
când sunt eliminaţi toţi divizorii din numărul n (n are valoarea 1). 

Pasii algoritmului sunt:
1. Se iniţializează şirul de numere cu care se va împărţi n cu primul 

divizor posibil, adică i<-2;
2. Dacă i îl divide pe n, atunci se afişează i şi, atâta timp cât n se 

împarte la i, se execută împărţirea lui n la i pentru a elimina toate 
puterile lui i din n.

3. Se trece la următorul divizor posibil, prin incrementarea lui i;
4. Dacă n este diferit de 1 atunci se revine la pasul 2; altfel algoritmul 

se termină.

#include<iostream>
using namespace std;
void main() 
{

int n, i, k;
cout<<"Introduceti nr. natural pe care vreti sa il descompuneti : ";
cin>>n;
i=2;
while(n!=1) {

if(n%i==0) {
k=0;
while(n%i==0) {

k++;
n=n/i;

}
cout<<i<<" la puterea "<<k<<endl;
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}
i++;

} 
}

Problemă (schema lui Horner). Să se elaboreze doi algoritmi care să 
convertească un număr din baza 10 într-o baza b şi reciproc.

// Algoritm de conversie din baza 10 in baza b<10
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{

int n10, nb, b, p;
cout<<"Introduceti numarul in baza 10 ce trebuie transformat : "; 
cin>>n10;
cout<<"Introduceti noua baza (<=9) : "; cin>>b;
nb=0;
p=1; 
while(n10!=0) {

nb=nb+p*(n10%b); 
n10=n10/b; 
p=p*10;

} 
cout<<"Numarul in baza "<<b<<" este "<<nb<<endl;

}

// Algoritm de conversie din baza b<10 in baza 10
#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{

int n, b, inv, inv2; 
cout<<"Introduceti numarul natural pe care vreti sa il convertiti : "; 
cin>>n;
cout<<"Introduceti baza din care convertiti : "; cin>>b;
// in secventa ce urmeaza determinam inversul numarului n
inv=0; 
while(n!=0) {

inv=inv*10+n%10; 
n=n/10; }
// la o noua inversare trecem de la baza b la baza 10
n=0; 
while(inv!=0) {

n=n*b+inv%10; 
inv=inv/10; }

cout<<"Numarul convertit in baza 10 este : "<<n<<endl;
}


