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TITLUL: Subprograme în C++

1. Teorie

 Declararea, definirea şi apelul subprogramelor
 Returnarea valorilor de către subprograme
 Transferul parametrilor la apel
 Variabile locale şi globale
 Modularizarea unui program prin intermediul subprogramelor

Declararea, definirea și apelul subprogramelor
Returnarea valorilor de către subprograme

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

Subprogramele sunt părţi ale unui program, identificabile prin nume, care se pot
activa la cerere prin intermediul acestor nume.

Utilizarea subprogramelor într-un program presupune abordarea a două noţiuni:
definirea unui subprogram şi apelul unui subprogram. Definirea unui subprogram
reprezintă de fapt descrierea unui proces de calcul cu ajutorul variabilelor virtuale
(parametri formali) iar apelul unui subprogram este execuţia procesului de calcul pentru
cazuri concrete (cu ajutorul parametrilor reali, (efectivi, actuali) ).

Un subprogram (funcţie) are o definiţie şi atâtea apeluri câte sunt necesare.

Definirea unui subprogram presupune declararea antetului și a corpului, operație care
are următoarea structură:

tip_returnat nume_funcţie (lista parametrilor formali) //antet funcție
{

instrucţiune; // corpul funcţiei
}

unde:
tip_returnat Reprezintă tipul rezultatului calculat şi returnat de funcţie şi poate fi:

int, char, char*, long, float, void, etc.
În cazul în care tipul rezultatului este diferit de void, corpul funcţiei
trebuie să conţină cel puţin o instrucţiune return. Înstrucţiunea return
va specifica valoarea calculată şi returnată de funcţie care trebuie să
fie de acelaşi tip ca şi tip_returnat.

nume_funcție Numele dat subprogramului de către cel ce îl va defini și apela. (Este
un identificator)

Lista
parametrilor

Reprezintă o listă de declaraţii de variabile separate prin
virgulă. Această listă poate să fie şi vidă.
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formali
instrucțiune Orice instrucțiuni C++

În funcție de modalitatea de definire și de apel, subprogramele se clasifică în:
subprograme care nu returnează o valoare (proceduri) și cele care returnează o valoare
(funcții).

Apelul unei funcţii care nu returnează o valoare are forma generală:
nume_funcţie (lista parametrilor efectivi);

unde:
parametru efectiv = parametru actual = parametru real = parametru de apel
lista parametrilor efectivi = vidă sau o expresie sau mai multe despărţite prin virgulă

Apelul unei funcţii care returnează o valoare trebuie să fie apelată într-o expresie al
cărei operand va fi. (valoarea funcției fiind utilizată în expresie)

Apelul unui subprogram provoacă o serie de operații secundare, pe care
programatorul nu le vede direct, dar de care trebuie să țină seama. Reguli de lucru cu
variabile de lucru:
- identificatorii declarați în cadrul unui subprogram sunt vizibili numai în interiorul

acelui subprogram și se numesc elemente locale sau automate, fiind automat
create când subprogramul este apelat și depuse pe stiva sistemului;

- identificatorii care desemnează parametrii unui subprogram au statut de variabile
locale;

- elementele declarate în afara modulelor au statut  de elemente globale și sunt
cunoscute în tot fișierul text al programului.

Transferul parametrilor la apel
Atunci când se execută o funcţie, ea foloseşte parametrii actuali care i-au fost

transmişi prin apelul său, ţinând, însă, cont de natura parametrilor formali. Limbajul C++
acceptă două tipuri de parametri formali: parametri valoare şi parametri referinţă.

Parametrii referinţă sunt cei pentru care tipul de dată este însoţit, în lista
parametrilor formali, de semnul &. Funcţia primeşte adresa de memorie a parametrului
actual. În cazul apelului prin referinţă, subprogramul, cunoscând adresa parametrului
actual, acţionează direct asupra locaţiei de memorie indicată de aceasta, modificând
valoarea parametrului actual.

Din declaraţiile parametrilor valoare lipseşte semnul &, iar funcţia primeşte o
copie a valorii parametrului actual. Valorile transmise la apelul unui subprogram sunt
memorate în stivă. Datorită faptului că, după terminarea execuţiei unui subprogram,
stiva este eliberată, în cazul apelului prin valoare parametrul actual nu se modifică (se
operează asupra unei copii a parametrului efectiv)

Parametrii valoare
Deoarece parametrii valoare primesc copii ale parametrilor actuali, se pot folosi
constante, variabile şi expresii în apelul unei funcţii. Când funcţia se încheie, conţinutul
parametrilor valoare este şters, la fel cum se întâmplă în cazul variabilelor locale.
Diferenţa dintre parametrii valoare şi variabilele locale este că cele din urmă sunt
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nedefinite la startul funcţiei, în timp ce primele sunt iniţializate automat cu valorile
corespunzătoare ale parametrilor actuali.

Parametrii referinţă
Parametrii valoare nu pot fi folosiţi pentru a transmite informaţie către codul apelant
pentru că valorile lor se pierd la finalul execuţiei funcţiei. Pentru aceasta se folosesc
parametrii referinţă. Prin intermediul parametrilor referinţă funcţiei i se permite să
modifice valoarea parametrului actual. Dacă parametrul unei funcţii este de tip referinţă,
se transmite către funcţie locaţia (adresa de memorie) şi nu valoarea parametrului.
Există, astfel, o singură copie a informaţiei, folosită atât de apelant cât şi de funcţia
apelată. Numele parametrului actual şi cel al parametrului formal devin sinonime pentru
aceeaşi variabilă. Ceea ce va lăsa funcţia în acea locaţie va fi regăsit de funcţia apelant.
Spre deosebire de cazul parametrilor valoare, către parametrii referinţă pot fi transmise
doar nume de variabile, nu şi de constante sau expresii.

Observații:
1. Lista parametrilor formali trebuie să coincidă cu lista parametrilor efectivi prin

număr de parametrii, ordine și tip.
2. La apelul unei funcţii, valorile parametrilor efectivi se atribuie parametrilor formali

corespunzători. În cazul în care unul din tipul unui paramatru efectiv diferă de
tipul parametrului formal corespunzător, parametrul efectiv va fi convertit spre
parametru formal (dacă este posibil, altfel compilatorul generează eroare).

3. În momentul în care se întâlneşte un apel de funcţie, controlul execuţiei
programul este transferat primei instrucţiuni din funcţie, urmând a se executa
secvenţial instrucţiunile funcţiei.

4. Revenirea dintr-o funcţie se face în unul din următoarele cazuri:
- după execuţia ultimei instrucţiuni din corpul funcţiei
- la întâlnirea unei instrucţiuni return
Instrucţiunea return poate avea una dintre formele:
- return ;
- return expresie ;

5. Pentru a apela o funcţie, aceasta trebui mai întâi definită. Astfel apelul unei funcţii
trebuie precedat de definiţia funcţiei respective.

6. O altă posibilitate de apelare a funcţiei constă în scrierea prototipului funcţiei
înainte ca acesta să fie apelată. Prototipul funcţiei conţine informaţii
asemănătoare cu cele din antetul funcţiei. Pot lipsi numele parametrilor formali
(contează doar tipul şi ordinea acestora), în plus acesta este urmat de “;”.

Etapele execuției unui apel de subprogram:
1. se întrerupe execuția modulului apelant;
2. se depun parametri în stiva, dacă sunt de ieșire sau variabile globale atunci în stivă
se pune adresa lor, dacă sunt de intrare se copiază valorile lor;
3. se reține adresa de retur, adică adresa instrucțiunii ce trebuie realizată după
întoarcerea din subprogram;
4. se alocă spatiu pentru variabilele locale subprogramului;
5.se lansează în execuție instrucțiunile din corpul subprogramului.
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Etapele ieșirii din subprogram
1. eliberarea spațiului alocat variabilelor locale;
2. reîncărcarea adresei instrucțiunii la care se face revenirea în modulul apelant;
3. eliminarea parametrilor din stivă;
4. revenirea în modulul apelant;
5. dacă subprogramul este de tip funcție rezultatul calculat este comunicat modulului
apelant.

Exemplu:
1. Funcție fără prototip

# include <iostream>
# include <cmath>

int prim (int x)
{ int i,nrd=0;
for (i=2; i<=sqrt(x); i++)

if (x%i==0) nrd++;
if (nrd==0) return 1;
else return 0;
}

int main()
{ int N;
cout << "N="; cin >> N;
if (prim(N))cout <<N<< "este PRIM";
else cout <<N<< "NU este PRIM";
}

2. Funcție cu prototip
# include <iostream>

int nrmax (int, int);
int main ()
{
cout << nrmax(10, 20);

}
int nrmax (int a, int b)
{
if (a>b) return a;
else return b;
}

Variabile locale și globale
În C++, numele de funţie main determină prima instrucţiune pe care o va executa

programul. Acesta este unica diferenţă dintre main şi celelalte funcţii. Din acest motiv se
poate spune că “orice se poate face în main se poate face şi în celelalte funcţii”. La fel
cum se declară variabilele în cadrul funcţiei main, la fel se pot declara varibile în cadrul
celorlalte funcţii. Aceste variabile se numesc locale şi sunt accesibile doar de funcţia
care le-a declarat. La fel în cadrul unei funcţii se pot apela şi alte funcţii, ca şi în main,
dacă acestea au fost definite înaintea eventualului apel sau dacă este prezent un
prototip de funcţie înaintea funcţiei apelante şi o definiţie de funcţie în cadrul
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programului respectiv sau în fişierele incluse în programului respectiv. Variabilele
globale sunt declarate înafara oricărei funcţii şi pot sunt vizibile (pot fi utilizate) în tot
programul (în programul principal şi în subprograme) din momentul declarării lor.

În cazul în care există o variabilă locală care are acelaşi nume cu o variabilă
globală, aceste două variabile se numesc variabile omonime. Variabilele locale sunt
prioritare (ascund) variabilele globale omonime.

Variabilelor globale li se rezervă spaţiu de memorare la începutul execuţiei
programului, într-o zonă de memorie numită “zonă de date”. Acest spaţiu va fi ocupat
până la încheierea execuţiei programului. Variabilelor locale li se rezervă spaţiu într-o
zonă specială de memorie numită “stiva”. La încheierea execuţiei subprogramului,
conţinutul stivei este eliberat. Din acest motiv, variabilele globale sun vizibile doar în
interiorul subprogramului în care au fost declarate.

Exemplu:
#include <iostream>
int z=8;

void schimb(int x, int &y)
{ int s; /*se poate folosi doar în acest subprogram

este o variabilă locală*/
x=15;  //parametru de intrare, transmis prin valoare
y=16; //parametru de iesire, transmis prin referință
z=9; //variabila globala, se transmit modificările

}
void main()
{

int a=2,b=3;
schimb(a,b);
cout<<"a="<<a<<"  b="<<b<<"  z="<<z;
// se va tipari a=2 b=16  z=9

}

Modularizarea unui program prin intermediul subprogramelor

Să se scrie un program care pentru un număr citit de la tastatură va determina
daca e număr prim, perfect, va face suma divizorilor și va tipări pătratul lui.

#include <iostream>

int sumad(int x)
{ int i,s=0;
for(i=1;i<x;i++)

if (x%i==0) s=s+i;
return s;
}

int prim(int x)
{  int i,s;
s=0;
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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;
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;
}Schema modulelor este:

Modulul funcției principale main()

Sumad Perfect Prim

Modulul Sumad:
- subprogram de tip funcție;
- parametri de intrare: numărul de tip întreg - x;
- parametri de ieșire:  nu are;
- scopul subprogramului: calcularea sumei divizorilor unui număr și returnarea lui ca

rezultat al funcției (tip intreg).
Modulul Prim:

- subprogram de tip funcție;
- parametri de intrare: numărul (tip intreg) - x;
- parametri de ieșire:  nu are;
- scopul subprogramului: verificarea daca un număr este prim sau nu și returnarea ca

rezultat al funcției valoarea 0 dacă este prim și 1 dacă nu este prim.
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Modulul Perfect:
- subprogram de tip procedura;
- parametri de intrare: numarul (tip intreg) - , suma divizorilor (tip intreg) - sum;
- parametri de ieșire:  o variabilă a cărei valoare va fi 0 dacă este perfect sau 1 dacă

numărul nu este perfect - rez;
- scopul subprogramului: compararea numărului cu suma divizorilor săi și atribuirea

unei valori corespunzătoare parametrului de ieșire.

2. Exerciţii

Ce vor afișa următoarele programme?

1.#include <iostream.h>
void f(int a, int b)
{a=a+5;
b=a+10;
cout<<a<<b;

}
void main()
{int  x=2;
f(x,3);

cout<<x;
f(x+2,x);

cout<<x;
}

2.#include <iostream.h>
void f(int a, int b)
{a=a*2;
b=a+5;
cout<<a<<b;

}
void main()
{int  x=2,y=3;
f(x,y);

cout<<x<<y;
f(x+y,x);

cout<<x<<y;
}

3.#include <iostream.h>
void f(int x, int y)
{x=x+2;

y=y*2;
cout<<x<<y;

}
void main()
{int  x=2,y=3;
f(x,y);

cout<<x<<y;
f(x+y,x);

cout<<x<<y;
}

4.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int b)
{a=x+2;
b=a*2;
cout<<a<<b<<x;

}
void main()
{x=2;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

5.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int b)
{a=x*2;
x=x+5;
b=a+2;
cout<<a<<b<<x;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

6.#include <iostream.h>
int x;
void f(int x, int y)
{x=x*2;

y=x+2;
cout<<x<<y;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

7.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int b)
{int c=4;
a=x*2;
x=x+c+5;

8.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int b)
{int x=2;
a=x*2;
x=x+5;

9.#include <iostream.h>
void f(int &a, int b)
{a=a+5;
b=a+10;
cout<<a<<b;

}
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b=a+2;
cout<<a<<b<<c<<x;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

b=a+2;
cout<<a<<b<<x;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

void main()
{int  x=2;
f(x,3);

cout<<x;
f(x,x+2);

cout<<x;
}

10.#include <iostream.h>
void f(int &a, int &b)
{a=a*2;
b=a+5;
cout<<a<<b;

}
void main()
{int  x=2,y=3;
f(x,y);

cout<<x<<y;
f(y,x);

cout<<x<<y;
}

11.#include <iostream.h>
void f(int x, int &y)
{x=x+2;

y=y*2;
cout<<x<<y;

}
void main()
{int  x=2,y=3;
f(x,y);

cout<<x<<y;
f(x+y,x);

cout<<x<<y;
}

12.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int &b)
{a=x+2;
b=a*2;
cout<<a<<b<<x;

}
void main()
{x=2;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;}
13.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int &b)
{a=x*2;
x=x+5;
b=a+2;
cout<<a<<b<<x;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

14.#include <iostream.h>
int x;
void f(int x, int &y)
{x=x*2;

y=x+2;
cout<<x<<y;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

15.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int &b)
{int c=4;
a=x*2;
x=x+c+5;
b=a+2;
cout<<a<<b<<c<<x;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

16.#include <iostream.h>
int x;
void f(int a, int &b)
{int x=2;
a=x*2;
x=x+5;

17.#include <iostream.h>
int f(int a, int b)
{a=a*3;
b=a+10;
cout<<a<<b;
return a+b;

18.#include <iostream.h>
int f(int a, int b)
{a=a*2;
b=a+10;
cout<<a<<b;

return b-a;
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b=a+2;
cout<<a<<b<<x;

}
void main()
{x=5;
f(3,x);

cout<<x;
f(x*2,x);

cout<<x;
}

}
void main()
{int  x=5;
x=f(x,3);
cout<<x<<f(x+1,x)<<x;

}

}
void main()
{int  x=1,y=2;

y=f(x,y);
cout<<x<<y;
cout<<f(x+y,x)<<x<<y;

}

19.#include <iostream.h>
int f(int x, int y)
{x=x+1;

y=y*2;
cout<<x<<y;

return x+y;
}
void main()
{int  x=4,y=6;
cout<<f(x,y)<<x<<y;
x=f(x+y,x);
cout<<x<<y;
}

20.#include <iostream.h>
int x;
int f(int a, int b)
{a=x+1;
b=a*3;
cout<<a<<b<<x;
return a+b;
}
void main()
{x=2;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);

cout<<x;}

21.#include <iostream.h>
int x;
int f(int a, int b)
{a=x*3;
x=x+2;
b=a+1;
cout<<a<<b<<x;

return a+b;}
void main()
{x=3;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);
cout<<x;}

22.#include <iostream.h>
int x;
int f(int x, int y)
{x=x*2;

y=x+2;
cout<<x<<y;
return x+y;
}
void main()
{x=2;
x=f(3,x);

cout<<x<<f(x*2,x)<<x;
}

23.#include <iostream.h>
int x;
int f(int a, int b)
{int c=4;
a=x*2;
x=x+c+3;
b=a+5;
cout<<a<<b<<c<<x;
return a+b+x;}
void main()
{x=2;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);cout<<x;}

24.#include <iostream.h>
int x;
int f(int a, int b)
{int x=3;
a=x*2; x=x+5;
b=a+2;
cout<<a<<b<<x;
return a+b+x;}

void main()
{x=2;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);

cout<<x;}
25.#include <iostream.h>
int f(int &a, int b)
{a=a+3;
b=a+6;
cout<<a<<b;
return b-a;
}
void main()
{int  x=2;
cout<<f(x,3)<<x;

26.#include <iostream.h>
int f(int &a, int &b)
{a=a*2;
b=a+5;
cout<<a<<b;
return a*b;
}
void main()
{int  x=1,y=2;
cout<<f(x,y)<<x<<y;

27.#include <iostream.h>
int f(int x, int &y)
{x=x+5;

y=y*3;
cout<<x<<y;
return x+y;
}
void main()
{int  x=1,y=2;
x=f(x,y);
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x=f(x,x+2);
cout<<x;
}

y=f(y,x);
cout<<x<<y;
}

cout<<x<<y;
y=f(x+y,x);

cout<<x<<y;
}

28.#include <iostream.h>
int x;
int f(int a, int &b)
{a=x+1;
b=a*3;
cout<<a<<b<<x;
return a+b;

}
void main()
{x=1;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);

cout<<x;}

29.#include <iostream.h>
int x;
int f(int a, int &b)
{a=x*2;
x=x+2;
b=a+3;
cout<<a<<b<<x;

return a+b-x;
}
void main()
{x=5;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);

cout<<x;
}

30.#include <iostream.h>
int x;
int f(int x, int &y)
{x=x*3;

y=x+3;
cout<<x<<y;

return x+y;
}
void main()
{x=2;
cout<<f(3,x)<<x;
x=f(x*2,x);

cout<<x;
}

3. Probleme propuse

Cifrele unui număr
1. Se citesc două numere naturale a şi b. Verificaţi dacă numerele a şi b au aceeaşi sumă

a cifrelor. Scrieţi o funcţie care determină suma cifrelor unui număr natural transmis ca
parametru.
Ex: a=234 şi 351 s1= s2 care este 6.

2. Se citesc două numere naturale a şi b. Verificaţi dacă numerele a şi b au acelaşi produs
al cifrelor impare. Scrieţi un program cu o funcţie de tip long care returnează produsul
cifrelor impare ale unui număr natural n cu cel mult 9 cifre.
Ex: avem a= 233 şi b= 613 avem p1=p2=18

3. Se citesc două numere naturale a şi b. Verificaţi dacă numerele a şi b au aceeaşi cifră
maximă. Scrieţi un program cu o funcţie de tip long care returnează cifra maximă unui
număr natural n cu cel mult 9 cifre.
Ex: avem a= 123468 şi b=567843 avem cifra maximă: 8

4. Se citesc două numere naturale a şi b. Verificaţi dacă a şi b au aceeaşi sumă a cifrelor
pare. Scrieţi un program cu o funcţie care returnează suma cifrelor pare a unui număr
natural n cu cel mult 9 cifre.
Ex: a=448320 şi b= 261674 avem s=18

5. Scrieţi un program cu o funcţie de tip long care returnează cifra maximă unui număr
natural n cu cel mult 9 cifre.
Ex: n=2346890 avem cifra maximă: 9.

Divizibilitate
1. Scrieţi un program cu o funcţie care returnează divizorul maxim impar al unui număr

natural n cu cel mult 9 cifre.
2. Scrieţi un program cu o funcţie care returnează numărul divizorilor unui număr natural n

cu cel mult 9 cifre.
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3. Scrieţi un program cu o funcţie care returnează produsul divizorilor pari ai unui număr
natural n cu cel mult 9 cifre.

Subprograme și vectori
1. Scrieţi un program cu funcţii pentru:
a) citirea unui vector
b) afisarea elementelor unui vector
c) calculul sumei elementelor vectorului
d) calculul produsului elementelor vectorului
e) media aritmetică a elementelor vectorului
f) minimul elementelor pare
g) maximul elementelor impare

2. Se citesc doi vectori x şi z cu acelaşi număr de elemente. Scrieți un program cu funcţii
pentru:
a) citirea vectorului;
b) afişarea unui vector;
c) calculaţi vectorul sumă: z = x + y, z[i] = x[i] + y[i] , i=1,n
f) calculaţi elementele vectorului : z[i] = | x[i] - y[i] | , i=1,n

3. Se dă un vector v cu n elemente numere naturale. Scrieţi un program cu funcţii pentru:
a) citirea elementelor vectorului;
b) afişarea vectorului;
c) sortarea crescătoare a elementelor vectorului.
d) sortarea descrescătoare a elementelor vectorului.
c) inversarea elementelor vectorului, folosind un vector auxiliar
d) inversarea elementelor vectorului în acelaşi vector.

5. Se dă un vector v cu n elemente numere naturale. Determinaţi vectorii a şi b astfel încât
vectorul a conţine toate elementele vectorului v, scrise o singură dată, iar elementele
vectorului b reprezintă frecvenţa de apariţie a elementului corespunzător din vectorul a în v.
Scrieţi programul cu funcţiile pentru:
a) citirea elementelor unui vector;
b) afişarea elementelor unui vector;
c) construirea vectorului a;
d) construirea vectorului b.
Exemplu: n=7 şi v=(3, 17, 12, 3, 17, 12, 5)
==> c) a = (3, 17, 12, 5)
==> d) b = (2, 2, 2, 1)

6. Se citesc n elemente ale unui vector v. Construiţi vectorii a şi b astfel încât vectorul a să
conţină numerele pare iar vectorul b numerele impare din vector. Scrieţi într-un program
funcţiile pentru:
a) citirea elementelor unui vector;
b) afişarea elementelor unui vector;
c) construirea vectorului a;
d) construirea vectorului b.
e) testarea dacă un număr este pătrat perfect sau nu;
f) testarea dacă un număr este prim;
g) testarea dacă un număr este palindrom;
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h) afișarea pentru fiecare element din v dacă e pătrat perfect, prim sau palindrom.

Subprograme și matrici
1. Să se citească o matrice și să se scrie un program care va conține:
a) o funcție de citire a unei matrice cu m linii și n coloane;
b) o funcție de tipărire a unei matrice cu m linii și n coloane;
c) o funcție care adună toate elementele
d) determină câte elemente sunt pare
e) afișează elemetele perfecte
f) funcția main() care apelează subprogramele a),b),c) d) e).

2. Să se citească două matrice și să se facă suma lor. Programul va conține:
a) o funcție de citire a unei matrice cu m linii și n coloane;
b) o funcție de tipărire a unei matrice cu m linii și n coloane;
c) o funcție care adună două matrice;
d) funcția main() care apelează subprogramele a),b),c).

3. Scrieți un program care permută două linii date ale unei matrice. Se vor scrie funcțiile de
citire, tipărire și permutare a liniilor unei matrice.

4. Scrieți un program care permută două coloane date ale unei matrice. Se vor scrie
funcțiile de citire, tipărire și permutare a coloanelor unei matrice.


