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Programare Delphi 

 

 

 

Laborator 4 

Divide & Impera 

 

Metoda Divide et Impera este o strategie generală de rezolvare a problemelor de progra-
mare care constă în împărţirea problemei iniţiale în două sau mai multe subprobleme, rezolvarea 
acestora  şi combinarea soluţiilor găsite.  Implementarea  naturală a metodei este recursivă, ieşi-
rea din recursivitate fiind asigurată de rezolvarea directă a cazurilor banale.  

Aflarea soluţiei (S) a problemei (P) prin această metodă este ilustrată de schema: 
 

subroutine rezolva (P) -> (S); 
begin 
  if cazBanal(P) then 
    rezolvaDirect(P) -> (S) 
  else 
  begin 
    divide(P) -> (P1,P2,...,Pk); 
    rezolva (P1) -> (S1); 
    rezolva (P2) -> (S2); 
 ... 

    rezolva (Pk) -> (Sk); 
    combina(S1,S2,...,Sk)  -> (S); 
  end; 
end; 
 

Exemplul 1. Minimul unui şir.  Să se determine prin metoda  Divide et Impera valoarea minimă 
a elementelor unui şir finit dat. 

Rezolvare.  Memorăm şirul dat  ��, ��, … , �� într-un tablou şi numim subşir un subtablou for-
mat din elemente consecutive  �� , ����, … , ���	. 

Ne propunem să aflăm minimul unui subşir oarecare  �
��, … , ���. Fie med un indicele 
între stg şi drp. Dacă minStg este valoarea minimă a subşirului �
�� , … , ��� iar minDrp este 
valoarea minimă a lui �����, … , ���, atunci valoarea minimă a subşirului iniţial  este cea mai 
mică dintre acestea două.  

În cazul în care se reduce la un singur element, subşirul �
��, … , ���	nu mai poate fi di-
vizat;  în acest caz minimul este chiar acel element. 
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program DivideEtImpera_1;  {$APPTYPE CONSOLE} 
// cautam minimul dintr-un sir 
const 
  n = 11; 
 
type 
  vector = array [1 .. n] of integer; 
 
var 
  a: vector = (100, 200, 35, 40, 555, 61, 77, 81, 200, 340, 111); 
 
function combina(solStg, solDrp: integer): integer; 
begin 
  if solStg < solDrp then 
    result := solStg 
  else 
    result := solDrp; 
end; 
 
function rezolvaDirect(stg, drp: integer): integer; 
begin 
  result := a[stg]; 
end; 
 
function divide(stg, drp: integer): integer; 
begin 
  result := (stg + drp) div 2; 
end; 
 
function rezolva(stg, drp: integer): integer; 
var 
  med, minStg, minDrp: integer; 
begin 
  if stg = drp then 
    result := rezolvaDirect(stg, drp) 
  else 
  begin 
    med := divide(stg, drp); 
    minStg := rezolva(stg, med); 
    minDrp := rezolva(med + 1, drp); 
    result := combina(minStg, minDrp); 
  end; 
 
end; 
 
var 
  min: integer; 
 
begin 
  Writeln(rezolva(1, n)); 
  Writeln('press ENTER'); 
  Readln 
 
end. 

După cum vom vedea în exemplul următor, chiar în probleme legate de şiruri finite,  nu 
întodeauna subrutina  divide este aşa de simplă. 



3 
 

Exemplul 2. Quicksort cu pivotul pe dreapta. Să se ordoneze crescător elementele unui 
şir  prin următorul procedeu: căutăm în fiecare etapă să mutăm elementul cel mai din dreapta, 
numit pivot, pe locul lui final din şirul sortat. Pivotul stă pe locul final atunci când în faţa sa sunt 
numai elemente mai mici decât el, iar în spate mai mari. Odată cu poziţionarea  pivotului  obţi-
nem şi partiţionarea problemei în două: mai avem de ordonat subşirul din stânga şi subşirul din 
dreapta pivotului. 
 
Rezolvare. Dificultatea metodei constă în realizarea partiţionării prin poziţionarea  corectă a pi-
votului.  Să presupunem că avem de aranjat pivotul în subşirul �
��, … , ���. Iniţial pivotul se 
află pe locul drp  şi ne gândim că ar trebui mutat pe locul provizoriu iProviz=stg. Parcurgem 
subşirul de la  i = stg la i = drp-1 şi mutăm în faţa lui iProviz toţi termenii �� strict mai mici 
decât valoarea pivotului (operaţia constă în aducerea pe locul lui iProviz a termenului găsit şi 
incrementarea lui iProviz).  La ieşirea din for mutăm pivotul pe locul iProviz şi întoarcem acest 
indice ca rezultat. 

Partiţionarea problemei se aplică recursiv până când ajungem la subşiruri vide sau numai 
cu un singur element, caz în care nu mai este nimic de făcut (subşirul este gata sortat). 

Deoarece lucrăm “pe loc” în acelaşi tablou global a, după sortarea subşirurilor din faţa şi 
din spatele pivotului iarăşi nu mai avem nimic de făcut, în a având acum subşirul iniţial sortat. 
 
 

program DivideEtImpera_2; {$APPTYPE CONSOLE} 
 
// Quicksort cu pivotul pe dreapta 
 
const 
  n = 13; 
 
type 
  vector = array [1 .. n] of integer; 
 
var 
  a: vector = (1, 51, 2, 4, 9, 100, 15, 6, 0, 8, 19, 10, 11); 
 
procedure schimba(var x, y: integer); 
var 
  aux: integer; 
begin 
  aux := x; 
  x := y; 
  y := aux; 
end; 
 

procedure combina(stg, mij, drp: integer); 
begin 

// nu avem nimic de facut  
end; 
 
procedure rezolvaDirect(stg, drp: integer); 
begin 

// nu avem nimic de facut 
end; 
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// initial pivotul=drp si iProviz=stg 
// impartim si rearanjam subtabloul [stg..drp] in 
// [stg..][iProviz..drp] 
// astfel incat 
// elementele din [stg..] sa fie < valoarea pivotului 
// elementele din [iProviz..drp] sa fie >= valoarea pivotului 
// la final mutam pivotul pe locul provizoriu 
 
function divide(stg, drp: integer): integer; 
var 
  valPivot, iProviz, i: integer; 
begin 
  valPivot := a[drp]; // pivotul este initial in dreapta 
  iProviz := stg; 
  for i := stg to drp - 1 do 
  begin 
    if a[i] < valPivot then // mutam tab[i] in stanga 
    begin 
      schimba(a[i], a[iProviz]); 
      iProviz := iProviz + 1 
    end; 
  end; 
  schimba(a[iProviz], a[drp]); // mutam pivotul pe locul final 
  exit(iProviz); 
end; 
 
procedure rezolva(stg, drp: integer); 
var 
  med: integer; 
begin 
  if drp <= stg then 
    rezolvaDirect(stg, drp) 
  else 
  begin 
    med := divide(stg, drp); 
    rezolva(stg, med - 1); 
    rezolva(med + 1, drp); 
    combina(stg, med, drp); 
  end; 
end; 
 
var 
  i: integer; 
 
begin 
  rezolva(1, n); 
  for i := 1 to n do 
    write(a[i]:4); 
  Writeln; 
  Writeln('press ENTER'); 
  Readln 
 
end. 
 
Pentru mai multe detalii privind metoda Quicksort recomandăm pagina web 
http://en.wikipedia.org/wiki/Quicksort 
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Temă 
 

 

1. Quicksort cu pivotul pe stânga. Modificaţi subrutina divide din Exemplul 2 astfel încât la 
fiecare etapă de partiţionare  pivotul să fie ales iniţial elementul cel mai din stânga al subşirului 
prelucrat. 
 

2. Sortare prin interclasare. Să se implementeze, în programul următor,  procedura combina 
astfel încât programul să ordoneze crescător elementele şirului   ��, ��, … , ��   prin interclasare 
(metoda Merge sort).  

Ideea metodei este următoarea: ca să sortăm subşirul �
��, … , ���îl împărţim în două 
părţi aproximativ egale, �
��, … , ��� şi �����, … , ���, le sortăm pe fiecare în parte şi apoi 
intercalăm elementele celor două subşiruri crescătoare  pentru a obţine sortarea subşirului iniţial. 

In cazul în care un subşir are numai două elemente el este sortat direct, prin compararea 
celor două valori, iar dacă este vid sau are numai un element se consideră că este gata sortat. 

In procedura  
procedure combina(stg, mij, drp: integer); 

construim în registrul  reg o copie provizorie,  ordonată crescător, a subşirului �
�� , … , ��� prin 
“depănarea” celor două subşiruri presupuse ordonate crescător, copie mutată în final înapoi în ta-
bloul a pe locurile corespunzătoare,  stg, ... ,drp. 
 
program MergeSort; {$APPTYPE CONSOLE} 
// sortare prin interclasare 
const 
  n = 14; 
 
type 
  vector = array [1 .. n] of integer; 
 
var 
  a: vector = (10, 11, 5, 70, 31, 40, -4, 5, 6, 0, 8, 9, 10, 11); 
  reg: vector; 
 
procedure combina(stg, mij, drp: integer); 
begin 

 
  // de completat codul   
 
end; 
 
procedure rezolvaDirect(stg, drp: integer); 
var 
  aux: integer; 
begin 
  if a[stg] > a[drp] then 
  begin 
    aux := a[stg]; 
    a[stg] := a[drp]; 
    a[drp] := aux; 
  end; 
end; 



6 
 

 

function divide(stg, drp: integer): integer; 
begin 
  result:=(stg+drp) div 2; 
end; 
 
 
procedure rezolva(stg, drp: integer); 
var 
  med: integer; 
begin 
  if drp <= stg + 1 then 
    rezolvaDirect(stg, drp) 
  else 
  begin 
    med := divide(stg,drp); 
    rezolva(stg, med); 
    rezolva(med + 1, drp); 
    combina(stg, med, drp); 
  end; 
end; 
 
 
var 
  i: integer; 
begin 
  rezolva(1, n); 
  for i := 1 to n do  write(a[i]:4); 
  Writeln; 
  Writeln('press ENTER'); 
  Readln 
 
end. 

 
 
3. Calculul sumelor.  Să se calculeze prin  metoda  Divide et Impera suma a n numere reale 
date, ��, ��, … , ��. 
 

4. Găsirea ponderilor. Se dau � ≥ 2 numere întregi �� cu 0 < �� < �� < ⋯ < ��. Să se 
construiască  un şir de ponderi întregi nenule  ��, ��, … , ��  astfel încât   

���� + ���� +⋯+ ���� = 0. 
Pentru ponderile găsite se cere ca  suma  � = ��

� + ��
� +⋯+ ��

�	să fie cât mai mică.  
Indicaţie. O alegere posibilă a ponderilor este dată de egalitatea 

���� + ���� +⋯+ ������ + �−�� − �� −⋯− ����!�� = 0			�∗!	 
 
dar în acest caz suma  

� = ��
� + ��

� +⋯+ ��
� + �−�� − �� −⋯− ����!

� 
este mare. Ideea este să împărţim şirul în bucăţi de câte doi sau trei termeni şi să determinăm 
ponderile conform relaţiei �∗!, scrisă pentru n=2 şi n=3. Ponderile pot fi simplificate prin cel mai 
mic divizor comun al lor. 

Dacă dorim chiar o soluţie optimală, căutăm prin backtracking o soluţie cu �� ∈ {−1, 1}, 
apoi, dacă nu găsim, căutăm soluţiile cu �� ∈ {−2,−1, 1, 2}, ş.a.m.d. 
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5. Evaluarea polinoamelor.  Să se implementeze metoda  Divide et Impera pentru evaluarea 
unui polinom într-un punct dat. 
 
Indicaţie. Valoarea polinomului '�(! = �) + ��( + ��(

� +⋯+ ��(
�	în punctul x o calculăm 

folosind exprimarea 
'�(! = ��) + ��( +⋯+ ����(

���! + (���� + ����( + ⋯+ ��(
���!, 

notată cu 
'�(! = ��(! + (�*�(!, 

unde m = n div 2. Evaluarea polinomului P se reduce astfel la evaluarea polinoamelor S şi D, de 
grad înjumătăţit.  
 
6. Calculul puterilor. In cazul particular '�(! = (� algoritmul precedent conduce la 
următoarea subrutină pentru  calculul puterilor cu exponent întreg pozitiv: 

 
function putere(n: integer; x: double): double; 
var 
  m: integer; 
  p: double; 
begin 
  if n <= 0 then  Exit(1.0); 
  if  n = 1 then  Exit(x); 
  m := n div 2; 
  p := putere(m, x); 
  if n mod 2 = 0 then  Exit(p * p) 
                 else  Exit(p * p * x); 
end; 
 Daţi acestui algoritm o implementare  nerecursivă. 

Indicaţie. Urmărind, de exemplu, desfăşurarea calculelor pentru apelul putere(13,x): 
 

(�+ = (, ⋅ (, ⋅ (� 
(, = (+ ⋅ (+ ⋅ () 
(+ = (	 ⋅ 	(	 ⋅ 	(� 
(	 = 1	 ⋅ 	1	 ⋅ 	(� 

 
observăm că puterile lui x de pe ultima coloană, citite de jos în sus, dau scrierea lui 13 în baza 2, 

13 = 1101///////
��!. 

Este uşor de văzut că algoritmul este următorul: 
begin 
  p := 1; 
  foreach bit of n do 
       if bit = 0 then p := p * p 
                  else p := p * p * x; 
end; 

 
unde biţii lui n sunt citiţi de la stânga la dreapta începând de la primul nenul (pentru eficienţă). 


