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TITLUL:  SUBPROGRAME  IN C++ 
 

1. Teorie 
 
 
  Toate problemele se pot descompune în subprobleme, care devin module 
subordonate, unele repetându-se de un număr de ori, altele executându-se numai în 
funcţie de anumite condiţii. Subprogramele se clasifică în funcţie de originea lor în: 
subprograme standard (predefinite în biblioteci ale limbajului de programare) şi 
nestandard sau create de utilizator, care trebuie declarate şi definite de către acesta.  

1.  Sintaxa declarării şi a definirilor de subprograme 
a.  definirea antetului şi a blocului unui subprogram de tip funcţie este: 

tip_rezultat  nume (lista parametrilor formali) 
{ instrucţiuni } 

b.  definirea antetului şi a blocului unui subprogram de tip procedură este: 
void  nume (lista parametrilor formali) 

{ instrucţiuni } 
Unde : 
tip_rezultat poate fi un tip standard, o adresă sau un tip definit anterior;  
lista parametrilor formali  are sintaxa  tip1 p1, tip2 p2, ….. , tipn pn  
unde tipi este un tip cunoscut anterior iar pi poate fi un identificator de variabilă sau 
specificare de adresă.  
 

Dacă subprogramul nu are parametri  atunci apar numai parantezele rotunde sau 
cuvantul void. (parantezele sunt obligatorii şi la definire şi la apel chiar dacă nu există 
parametri). 
 
Observaţii : 
- Blocul subprogramului apare între acolade, imediat după antet.  
- În interiorul blocului  pot fi definite variabile interne de lucru.  
- Nu se pot defini în interior şi alte subprograme  
 

Dacă subprogramul trebuie să returneze o valoare calculată în cadrul lui atunci 
se va utiliza instrucţiunea return cu sintaxa:  

return expresie;    
 
şi care calculează valoarea expresiei şi o returnează modulului care a apelat funcţia.  

Dacă această instrucţiune lipseşte sau dacă tipul rezultatului expresiei nu 
coincide cu tipul funcţiei se va produce un mesaj de eroare din partea compilatorului sub 
formă de WARNING.  

Instrucţiunea return se poate amplasa oriunde în cadrul blocului, acolo unde 
logica funcţionarii decide reîntoarcerea în modulul care apelează funcţia. 
 
Ex: Să se scrie o funcţie care verifică dacă un număr e prim sau nu. 
 
unsigned prim(int x)  
{ int i,s; s=0; for(i=2;i<=x/2;i++)     if((x%i)==0) s=1; if (x==1) s=1; return s; } 
 
b. Sintaxa pentru modul de transmitere a parametrilor 
Parametri folositi in lista parametrilor formali sunt de doua tipuri: de intrare sau de iesire. 
Parametri de intare se specifica doar prin tip si identificator (ca in exemplul de mai sus), 
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toate modificarile facute asupra lor nu se transmit in modulul principal, ei se transmit prin 
valoare. Parametri de iesire se specifica prin adresa (&) la identificatorul respectiv (ex: 
int &a), toate modificarile facute asupra lor in subprogram sunt transmise in modulul 
principal, ei se trannsmit prin adresa. 
EX: Sa se scrie un subprogram care interschimba valorile a doua variabile. 
  
#include <iostream.h> #include <conio.h> 
void schimb(int a, int b) 
{ 
int aux; 
aux=a; 
a=b; 
b=aux; 
} 
void main() 
{ 
int a,b; 
clrscr(); 
cin>>a>>b; 
schimb(a,b); 
cout<<a<<"  "<<b; 
getche(); 
} 
#include <iostream.h> #include <conio.h> void schimb(int &a, int &b) { int aux; aux=a; 
a=b; 
b=aux; 
} 
void main() 
{ 
int a,b; 
clrscr(); 
cin>>a>>b; 
schimb(a,b); 
cout<<a<<"  "<<b; 
getche(); 
}  
 
2. Executia apelului si domeniul de vizibilitate a identificatorilor 
Tipuri de apel: 
- un subprogram de tip procedura se apeleaza prin simpla aparitie a numelui sau 
urmat de lista parametrilor actuali (daca are); 
- un subprogram de tip functie poate fi apelat in doua moduri: fie ca un 
subprogram de tip procedura daca nu se doreste utilizarea valorii returnate; fie cu statut 
de operand intr-o expresie, atunci cand valoarea returnata trebuie folosita. 
      Apelul unui subprogram provoaca o serie de operatii secundare, pe care 
programatorul nu le vede direct, dar de care trebuie sa tina seama. Reguli de lucru cu 
variabile de lucru: 
- identificatorii declarati in cadrul unui subprogram sunt cunoscuti numai in 
interiorul acelui subprogram si se numesc elemente locale sau automate, fiind automat 
create cand subprogramul este apelat si depuse pe stiva sistemului; 
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- Identificatorii care desemneaza parametrii unui subprogram au statut de variabile 
locale; 
- Elementele declarate in afara modulelor au statut  de elemente globale si sunt 
cunoscute in tot fisierul text al programului. 
EX: 
#include <iostream.h> #include <conio.h> int z=8;  
void schimb(int x, int &y) { int s; /*se poate folosi doar in acest subprogram 
    este o variabila locala*/ 
x=15;  //parametru de intrare 
y=16; //parametru de iesire 
z=9; //variabila globala, se transmit modificarile 
} 
 
void main() 
{ 
int a=2,b=3; 
clrscr(); 
schimb(a,b); 
cout<<"a="<<a<<"  b="<<b<<"  z="<<z; 
// se va tipari a=2 b=16  z=9 
getche(); 
} 
Etapele executiei unui apel de subprogram: 
1. se intrerupe executia modulului apelant; 
2. se depun parametri in stiva, daca sunt de iesire sau variabile globale atunci in 
stiva se pune adresa lor, daca sunt de intrare se copiaza valorile lor; 
3. se retine adresa de retur, adica adresa instructiunii ce trebuie realizata dupa 
intoarcerea din subprogram; 
4. se aloca spatiu pentru variabilele locale subprogramului; 
5. se lanseaza in executie instructiunile din blocul subprogramului. 
Etapele iesirii din subprogram 
1. eliberarea spatiului alocat variabilelor locale; 
2. reincarcarea adresei instructiunii la care se face revenirea in modulul apelant; 
3. eliminarea parametrilor din stiva; 
4. revenirea in modulul apelant; 
5. daca subprogramul este de tip functie rezultatul calculat este comunicat 
modulului apelant. 
 
3. Dfinirea schemei modulelor unui program si descrierea modulelor 
 
EX: Sa se scrie un program care pentru un numar citit de la tastatura va determina daca 
e numar prim, perfect, va face suma divizorilor si va tipari patratul lui.    
 
  
#include <iostream.h> 
#include <conio.h> 
 
int sumad(int x) 
{ int i,s=0; 
for(i=1;i<x;i++) 
   if (x%i==0) s=s+i; 
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return s; 
} 
 
unsigned prim(int x) 
{ 
int i,s; 
s=0; 
for(i=2;i<=x/2;i++) 
    if((x%i)==0) s=1; 
if (x==1) s=1; 
return s; 
} 
 
void perfect(int x, int sum,int &rez) 
{ 
if(sum==x) rez=0; 
else rez=1; 
} 
 
void main() 
{ 
int a,sum,r; 
clrscr(); 
cout<<"Dati numarul  "; 
cin>>a; 
if (prim(a)==0) cout<<a<<" este prim"; 
 else cout<<a<<" nu este prim"; 
sum=sumad(a); 
cout<<endl<<"Suma divizorilor lui "<<a<<" este "<<sum; 
perfect(a,sum,r); 
if(r==0) cout<<endl<<a<<" este numar perfect"; 
  else cout<<endl<<a<<" nu este numar perfect"; 
cout<<endl<<"Patratul lui este "<<a*a; 
getche(); 
}  
 
Schema modulelor este: 
 
   Modulul functiei principale main() 
 
 
 
 
Sumad    Perfect    Prim 
  
 
Modulul Sumad: 
- subprogram de tip functie; 
- parametri de intrare: numarul de tip intreg - x; 
- parametri de iesire:  nu are; 
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- scopul subprogramului: calcularea sumei divizorilor unui numar si returnarea lui 
ca rezultat al functiei (tip intreg). 
Modulul Prim: 
- subprogram de tip functie; 
- parametri de intrare: numarul (tip intreg) - x; 
- parametri de iesire:  nu are; 
- scopul subprogramului: verificarea daca un numar este prim sau nu si returnarea 
ca rezultat al functiei valoarea 0 daca este prim si 1 daca nu este prim. 
Modulul Perfect: 
- subprogram de tip procedura; 
- parametri de intrare: numarul (tip intreg) - , suma divizorilor (tip intreg) - sum; 
- parametri de iesire:  o variabila a carei valoare va fi 0 daca este perfect sau 1 
daca numarul nu este perfect - rez; 
- scopul subprogramului: compararea numarului cu suma divizorilor sai si 
atribuirea unei valori corespunzatoare parametrului de iesire. 
 
 


