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Tablouri unidimensionale 

-Aplicaţii- 

 

Datele de intrare şi de ieşire sunt memorate în fişiere text. 

Datele de intrare sunt  memorate astfel: 

 prima linie: numărul de elemente din vector 

 linia a doua: elementele vectorului cu un spaţiu între ele 

 

1. Scrieţi un program care realizează inversarea unui vector cu n numere reale fără a utiliza un 

vector suplimentar.  

 

Datele de ieşire vor fi memorate astfel: 

 prima linie: elementele vectorului iniţial 

 linia a doua: elementele vectorului după inversare 

ex: n=5     a=(1, 2, 3, 4, 5)   1 2 3 4 5 

                                                   5 4 3 2 1 

a0 a1 a2 ............. an-3 an-2 an-1 

 

 

 

 

Vom verifica dacă există diferenţe pentru cazul în care n este număr par, respectiv impar. 

Ex:      n=6        

a0 a1 a2 a3 a4 a5 

 

 

 

 

n=5  

    

 

 

 

 

a0 a1 a2 a3 a4 

 

 

 

 

Din analiza celor  2 cazuri observăm că: 

 n par: se parcurge vectorul pâna la n/2-1 (ex nostru 2=6/2-1) şi se fac interschimbările 

 n impar: se parcurge vectorul pâna la n/2-1 (ex nostru 1=5/2-1) şi se fac 

interschimbările 

 deci nu există diferenţe între cele două cazuri n par, respectiv n impar 

Rezultă că pentru a face inversarea cerută se parcurge vectorul până la jumătate (ce se întamplă 

daca se parcurge pana la sfarşit şi se fac interschimbările?) şi se fac interschimbările. 

Mai rămâne să stabilim care sunt elementele care se interschimbă. Considerăm că i parcurge 

vectorul până la jumătate.  Se va interschimba elementul ai cu un element al cărui indice trebuie sa-l 

determinăm, o sa-l notăm cu j, deci trebuie să facem interschimbarea elementelor ai cu aj. Observăm că 

suma indicilor elementelor care se interschimbă este n-1. 

i+j=n-1  j=n-i-1. 

Deci elementele care se vor interschimba vor fi: 

 ai    cu   an-i-1           cu  i=  

interschimbăm 

interschimbă

m 

interschimbă

m 
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Programul C++: 
 

#include<fstream.h> 

void main() 

{ 

float a[30],aux; 

int n,i; 

ifstream f("in.txt");     // fisierul de intrare 

ofstream g("out.txt"); // fisierul de iesire 

 

//citim datele de intrare  

f>>n; 

for(i=0;i<n;i++) 

  f>>a[i]; 

 

//afisam elementele initiale din vector  

for(i=0;i<n;i++) 

   g<<a[i]<<" " ; 

g<<endl; 

 

//interschimbam elem astfel: primul cu ultimul, al doilea cu penultimul,...... 

for(i=0;i<=n/2-1;i++) 

     { 

        aux=a[i]; 

        a[i]=a[n-i-1]; 

        a[n-i-1]=aux; 

      } 

 

 //afisam elementelor din vector dupa inversare 

for(i=0;i<n;i++) 

   g<<a[i]<<" " ; 
 

//inchidem fisierele 

f.close(); 

g.close(); 

} 

 

2. Fiind dat un vector de n numere naturale să se afişeze perechile de elemente aflate pe poziţii 

consecutive în vector care sunt prime între ele sau mesajul „ nu există” altfel. 

 

Două numere sunt prime între ele dacă cel mai mare divizor comun al lor  este 1.  Pentru a 

determina cmmdc a două numere vom folosi formula: 

 

       O variabilă np va număra perechile care îndeplinesc cerinţa dată. Iniţial np=0. 

Trebuie să mai stabilim care sunt perechile de elemente aflate pe poziţii consecutive în vector. 
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a0 a1 a2 ............. an-3 an-2 an-1 

 

 

 

 

Elementele  aflate pe poziţii consecutive sunt (ai , ai+1) cu i= . Rezultă că vom calcula 

cmmdc(ai , ai+1) , i= . Daca este 1 atunci se afişează  perechea (ai ,  ai+1) şi se va incrementa 

variabila np. Dacă nu avem nici o astfel de pereche care îndeplineşte cerinţa atunci variabila np rămâne 

cu valoarea 0 şi vom afişa mesajul „ nu exista”. 

 

Programul C++: 

#include<fstream.h> 

void main() 

{ 

     unsigned int a[30],n,i, x,y,np=0;   //np= numarul de perechi ce îndeplinesc conditia ceruta 

     ifstream f("vect.txt");                    // fisierul de intrare 

     ofstream g("consec.txt");              // fisierul de iesire 

 

      //citim datele de intrare 

      f>>n; 

      for(i=0;i<n;i++) 

 f>>a[i]; 

 

     //parcurgem vectorul si calculam cmmdc elementelor aflate pe pozitii consecutive 

      for(i=0;i<=n-2;i++) 

           { 

   /*retinem valorile lui ai si ai+1  in variabilele  x, respectiv y deoarece, dupa determinarea   

cmmdc lor, acestea se vor modifica(vor deveni egale cu cmmdc lor) si in cazul in care ele sunt 

prime intre ele trebuie afisate valorile lor iniţiale*/ 

 x=a[i]; 

 y=a[i+1]; 

 

//determinam cmmdc elem a[i] si a[i+1] 

 while(x!=y) 

 if(x>y)x=x-y; 

 else y=y-x; 

//se iese din while cu x=y=cmmdc lor 

 if(x==1) // daca a[i] si a[i+1]sunt prime intre ele 

 { 

    g<< "("<<a[i]<<","<<a[i+1]<<")  "; // se afisează perechea în fisierul de iesire 

    np++;                                                    // se numara perechea gasita 

 } 

           } 

/*  daca nu s-a gasit nici o pereche care indeplineste cerinta data de afiseaza mesajul „ nu exista” in 

fisierul de iesire */ 

if(np==0) g<<" nu exista "; 

 

//inchidem fisierele 

f.close(); 

prima 

pereche 
ultima 

pereche 
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g.close(); 

} 

 

3. Fie a un vector cu n numere naturale. Sa se determine un număr p, care să fie cel mai mare 

număr prim din cadrul vectorului. Dacă nu există numere prime în vector atunci p va fi egal 

cu 0. Dacă p nu este 0, atunci să se împartă toate componentele lui a la suma cifrelor lui p. 

 

 Pentru a determina daca un numar este prim vom folosi o variabila prim, unde: 

 

 

 

Iniţial vom presupune ca numărul este prim (prim=1). Daca numărul este 0, 1 sau este un număr ≥ 2 

care are divizori proprii atunci numărul nu este prim (prim=0). 

 Pentru a determina maximul dintre numerele prime vom initializa p cu 0 (presupunem că nu avem 

numere prime în vector).  La parcurgerea vectorului de fiecare dată când vom gasi un număr prim ai, 

i=  vom compara valoarea lui cu valoarea din p. Daca  ai este mai mare decât p atunci p 

primeste ca valoare pe ai. În situaţia în care nu avem numere prime în vector p rămane cu valoarea 0 

aşa cum cere problema. 

 Pentru determinarea sumei cifrelor  numărului p: 

o Se initializează suma cifrelor cu 0 

o Cat timp numarul p este diferit de zero 

 Se obtine cifra unitatilor  (cifra=p%10, % returnează restul împărtirii întregi) 

 Se aduna la sumă cifra obţinută anterior  (s=s+cifra) 

 Se elimină cifra unitatilor (nr=nr/10,   /  returnează câtul împărtirii întregi )  

 

Programul C++: 
 

#include<fstream.h> 

#include<iomanip.h> // se foloseste pt. setprecision(2) (afiseaza numerele reale cu 2 zecimale)  

void main() 

    { 

unsigned int a[30],n,i,p=0, prim,k,s=0;  

ifstream f("vect.in");                         // fisierul de intrare 

ofstream g("raport.txt");                   // fisierul de iesire 

 

//citim datele din fisierul de intrare 

f>>n; 

for(i=0;i<n;i++) 

  f>>a[i]; 

 

/*parcurgem vectorul si determinam cel mai mare numar prim (in cazul in care exista  numere 

prime in vector)*/ 

for(i=0;i<n;i++) 

  { 

      //verificam daca a[i] este prim 

       prim=1;          //presupunem ca a[i] este prim 

               //daca a[i] este 0 sau 1, rezulta ca a[i] nu este prim (cel mai mic numar prim este 2) 

      if(a[i]==0 || a[i]==1) prim=0;  
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                 else   

                       /* se cauta divizorii proprii ai numarului a[i], daca exista ei se gasesc in  

                         intervalul [2,a[i]/2] */ 

   for(k=2;k<=a[i]/2;k++) 

   if(a[i]%k==0) prim=0; 

   /* daca a[i] este prim si a[i] este mai mare decat valoarea din p atunci p  

                            primeste  valoarea lui a[i] */ 

   if(prim==1 && a[i]>p)p=a[i]; 

  } 

if(p==0) g<<"nu exista numere prime in vector"; //scriem in fisierul de iesire mesajul 

else  

{ 

    / * exista numere prime in vector si trebuie sa impartim elementele vectorului la suma      

       cifrelor lui p*/ 

 

   //calculam suma cifrelor lui p 

  while(p!=0)                               //cat timp p este diferit de 0 

                 { 

  s=s+p%10;          //se adauga la s cifra unitatilor lui p 

  p=p/10;                //se elimina cifra unitatilor din p 

       } 

   //impartim elem vect a la suma cifrelor lui p si le afisam cu 2 zecimale 

   for(i=0;i<n;i++) 

  g<<setprecision(2)<<(float)a[i]/s<<" "; 

 } 

 

       //inchidem fisierele 

      f.close(); 

      g.close(); 

} 

 

 

Temă 

 

1. Fiind dat un vector  a cu n numere întregi , n număr par, a=(a0, a1, a2,......, an-2, an-1), să se modifice 

vectorul astfel: 

a=(a1, a0, a3,a2, ......, an-1, an-2) 

Ex: n=6  a=(1,2,3,4,5,6) 

               2 1 4 3 6 5 

 

2. Fie un vector a cu n numere întregi. Să se afişeze toate perechile de numere consecutive din a cu 

proprietatea că al doilea număr este egal cu suma cifrelor primului număr. 

Ex: n=6    a=(124,7,12,3,4,4) 

                  

                      (124,7)   (12,3)    (4,4) 

 

 

 

 


