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TITLUL:  ALGORITMI 
 

1. Teorie 
 

Algoritmul este o mulţime ordonată şi finită de paşi (instrucţiuni) prin care se prelucrează 
date de intrare şi se obţin date de ieşire (rezultate), rezolvând astfel o clasă de probleme. 
 
Proprietăţile fundamentale ale algoritmilor:  
 Caracterul finit: orice algoritm bine proiectat se termină într-un număr finit de paşi. 
 Claritatea: algoritmul trebuie descris clar, fără ambiguitati. 
 Generalitatea: orice algoritm trebuie sa rezolve toate problemele dintr-o clasa de 
probleme. 
 Corectitudinea: rezultatele (datele de iesire) sunt corecte în raport cu datele de intrare, 
adică sunt satisfăcute anumite relaţii matematice între acestea. 
 Completitudinea presupune tratarea cazurilor speciale (a excepţiilor) unei probleme.  
 Realizabilitatea: orice algoritm trebuie sa poată fi codificat într-un limbaj de programare. 
 Eficienţa se referă la timpul de execuţie (în care sunt folosite resursele calculatorului: 
memorie, procesor) şi la spaţiul de memorie utilizat. Un algoritm este cu atât mai eficient cu 
cât spaţiul de memorie utilizat este mai mic şi numărul de operaţii mai puţine. 
 
Definiţii alternative: 
ALGORITM = o succesiune de etape care se pot aplica mecanic în vederea obţinerii unui 
anumit rezultat. 
ALGORITM  este un ansamblu de reguli de prelucrare, împreună cu ordinea în care se 
succed în vederea soluţionării unui tip de probleme. El se referă la posibilitatea descrierilor 
proceselor de rezolvare a problemelor cu ajutorul unor operaţii atât de simple încât să fie 
posibilă realizarea lor mecanică.    
 
Exemple de algoritmi:   
 algoritmul prin care o persoană dă un telefon; 
 algoritmul prin care o persoană găteşte un fel de mâncare; 
 algoritmul prin care se adună două fracţii; 
 
Algoritmul lui EUCLID este procesul de căutare a celui mai mare divizor comun a două 
numere naturale: 
 
Pasul 1: Se aleg două numere a şi b; 
Pasul 2: se verifică dacă a este egal cu b, dacă este adevărat se trece la pasul 6, iar dacă 

este fals se trece la pasul 3 
Pasul 3: dacă a este mai mare decât b atunci se scade din a valoarea lui b şi se trece la 

pasul 5 
Pasul 4:  dacă b este mai mare decât a atunci se scade din b valoarea lui a şi se trece la 

pasul 5 
Pasul 5:  
 
dacă da se trece la punctul 4 
dacă nu algoritmul nu se poate aplica şi se trece la punctul 10   
4. se efectuează împărţirea  
d : î  = q  şi r 
5. r = 0 ? 
dacă da se trece la punctul 9 
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dacă nu se continuă cu punctul 6   
6. d =  î  
7.  î = r 
8. se sare la punctul 4 
9. î este c.m.m.d.c. a lui a şi b 
10.  STOP 

EX : a = 21 şi b = 9   
 

Orice algoritm poate fi descris folosind 3 structuri de bază:  
• liniară,  
• alternativă (dacă ...atunci, selecteaza )  
• repetitive (pentru, cât timp , repetă) 
 

Specificarea algoritmilor:  
Antetul: nume_algoritm (lista de parametri)  
Descriere: in limbaj natural, o propozitie scurta 
Date: lista parametri de intrare + preconditiile care trebuie satisfăcute de datele de 
intrare;  
Rezultate: lista parametri de iesire + postconditiile care trebuie satisfacute de rezultate 
 
 
 


