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I.

INTRODUCERE

Calculatoarele sunt unelte foarte puternice care pot efectua operații matematice mult
mai rapid decât un om. Cu toată viteza și capacitatea imensă de stocare a calculatoarelor, ele
nu au o capacitate de înțelegere asemănătoare cu a oamenilor, deci fiecare comandă pe care
vrem să le-o transmitem trebuie formulată într-un limbaj foarte clar care să poată fi ușor
înțeles de către ele.
Pentru a da comenzi unui calculator este nevoie să folosim un limbaj de programare.
Putem să ne imaginăm limbajul de programare ca și o limbă pe care o folosim ca să
comunicăm cu calculatorul, iar programele pe care le scriem ca pe niște scrisori pe care i le
trimitem calculatorului. La fel cum scrisorile sunt formate din mai multe cuvinte, așa și
programele sunt formate din mai multe instrucțiuni. Mai mult, la fel cum citim cuvintele de la
stânga la dreapta, de sus în jos, și calculatorul citește instrucțiunile de la stânga la dreapta și
de sus în jos.
Fiecare instrucțiune îi spune calculatorului ce să facă. Putem să ne imaginăm
instrucțiunile date calculatorului în felul următor:
Calculează 2+3
Afișează pe ecran “bine ai venit!”
II.

LIMBAJUL DE PROGRAMARE C/C++

Limbajul de programare folosit în acest curs este C/C++. Un program în C++ care afișează pe
ecran textul “Salut” arată în felul următor:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
cout<<"Salut";
return 0;
}

Conținutul unui program se numește cod sursă.
Atunci când programul nu respectă regulile de limbaj, compilatorul te va avertiza
printr-o eroare de compilare.
Mediu de programare = un program care permite asistarea programatorului în toate
fazele de elaborare a unui program, scris intr-un limbaj de programare (editare, depanare,
compilare, execuţie). Un astfel de mediu de programare este CodeBlocks.
Program = o succesiune de comenzi (instrucţiuni) de prelucrare a datelor, scrise intrun limbaj de programare. Programul este memorat într-o entitate numită fişier sursă (este un
fişier text cu extensia .cpp).

III.

MEDIUL DE PROGRAMARE CODEBLOCKS

Daca
aplicatia
este
Aplicatia Codeblocks se descarca de la adresa:
instalată deja, utilizăm
http://cnlr.ro/resurse/download/KIT_OJI_2014.rar. pictograma
alăturată
pentru a o porni.
Crearea unui proiect în aplicație:
Pasul 1:

Pasul 2:

Pasul 3:

Pasul 4: Alegem numele proiectului şi să căutăm dosarul în care vom salva proiectul. Apăsăm
pe butonul cu 3 puncte.

Pasul 5:

Pasul 6: se face click pe + din dreptul folderului Sources

Pasul 7: dublu click pe main.cpp pentru a se deschide in partea dreapta programul propriu zis.
Aici vom scrie si edita programele noastre.

STRUCTURA A UNUI PROGRAM ÎN C/C++:

IV.

#include <iostream>
using namespace std;

declarea bibliotecilor utilizate
declarea variabilelor utilizate

int main() {
cout<<"Salut";
return 0;
}

corpul algoritmului

#include <iostream>
Fişierul <iostream.h> conţine definiţia următoarelor funcții: cin și cout.
Sintaxa pentru citirea datelor: cin>>nume_var1>>nume_var2>>...>>nume_varn;
Sintaxa pentru scrierea datelor: cout<< nume_var1<< nume_var2<<...<<nume_varn;
Afisarea unor mesaje: cout<<”mesaj”;
Construcţia endl face posibilă trecerea la o linie nouă (end line).

using namespace std;
Te ajută să folosești anumite programe din bibliotecile limbajului pe baza numelui lor.

int main()
Este locul unde se execută instrucțiunile algoritmului.

{ și }
Acoladele (parantezele ondulate) sunt folosite pentru a marca începutul și sfârșitul
unui grup de instrucțiuni. În acest caz sunt folosite pentru a marca începutul și sfârșitul
lui int main().

return 0;
atunci când se află în interiorul lui int main(), îi spune sistemului de operare că
execuția programului tău s-a încheiat cu succes.

; la finalul liniei
Probabil ai observat că după unele instrucțiuni am pus ;. Caracterul ; marchează
sfârșitul unei instrucțiuni și va trebui să îl pui după fiecare instrucțiune. Dacă nu îl pui,
vei avea o eroare de compilare, pe care e ușor să o identifici pentru că îți spune chiar
asta: expected ';' before ....
Observație: După #include <iostream> și int main() nu se pune ;. Prima se termină
atunci când se trece pe o linie nouă, iar a doua e urmată de grupul de instrucțiuni
dintre {}.

Problema 1
Cerință
Scrie un program care afișează pe ecran mesajul Vreau sa invat sa programez!.

Date de intrare
Pentru această problemă nu există date de intrare.

Restricții
Întrucât nu există date de intrare, nu există nici restricții asupra lor

Date de ieșire
Pe prima linie se va afișa mesajul Vreau sa invat sa programez!

Exemplu
Intrare
Ieșire
Vreau sa invat sa programez!

V.

DATE UTILIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI:

Datele de intrare dar și datele de ieșire care apare într-un program trebuie declarată,
pentru a fi cunoscută la compilare.
Datele sunt de două feluri:
 date variabile (VARIABILELE) = își modifică valoarea în timpul execuției
programului
 date constante (CONSTANTELE) = nu își modifică valoarea în timpul execuției
programului
Variabilele:
a) declararea unei variabile: tipul_variabilei nume_variabila;
Tipul variabilei poate fi:
1. număr fără zecimale (întreg):
int : -2147483648 ... 2147483647
long long int
2. număr cu zecimale (real):
float: -2147483648 ... 2147483647
double
3. caracter:
char
Când folosim o instrucțiune de declarare, putem declara o singură variabilă sau
mai multe, caz în care trebuie să separăm numele variabilelor prin virgule. La finalul
instrucțiunii de declarare trebuie să punem caracterul punct virgulă ;
Numele variabilelor poate fi format din litere mici și mari ale alfabetului
englez, numere și caracterul underscore (_), dar nu pot să înceapă cu o cifră.
Exemple
int variabila_mea, alta_variabila, litereMariSiMici;
int a, b, x, yz, qwerty;
int a1, b23, q99werty;

b) atribuirea unei variabile cu valori:
Pentru a stoca o valoare într-o variabilă vom folosi operatorul = (egal). În
stânga lui vom scrie numele variabilei, iar în dreapta vom scrie valoarea pe care dorim
să o punem în variabilă.
Pe lângă valori numerice, în variabile putem stoca valoarea altor variabile.
De exemplu
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a, b;
b = 3;
a = b;
return 0;
}

Atenție!
Atunci când atribuim unei variabile valoarea unei alte variabile, se va lua în calcul
valoarea variabilei atribuite la momentul atribuirii.
În cazul următor, variabila a va lua valoarea 3, iar valoarea lui a nu se va mai schimba.
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
int a,
b = 3;
a = b;
b = 5;
return
}

{
b;

// Valoarea lui a ramane 3, doar b se schimba in 5!
0;

Putem inițializa variabilele și în momentul declarării:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a = 5, b = 2;
a = b;
return 0;
}

Atenție!
În cazul în care nu atribuim o valoare unei variabile ea va rămâne neinițializată și va
avea în ea o valoare arbitrară. De aceea este bine să inițializăm variabilele de fiecare
dată înainte să le folosim.
c) citirea de la tastatură a variabilelor:
Pentru a putea “personaliza” rezultatul execuției unui program, putem să
inițializăm variabilele cu valori introduse de la tastatură de către utilizator. Pentru
citirea variabilelor trebuie sa folosin funcția cin și simbolul >>.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a,b,c;
cin>>a;
cin>>b>>c;
return 0;
}

d) afișarea variabilelor la ecran:
Dacă pentru a afișa mesaje pe ecran este nevoie să folosim " (ghilimele), pentru
a afișa o variabilă, trebuie doar să scriem numele ei.
La fel ca și în cazul citirii, înainte să afișăm o variabilă trebuie să folosim un
simbol. În cazul cout simbolul folosit este <<.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a=12,b=56;
cout<<b<<a;
return 0;
}

În cazul acestui exemplu se afișează pe ecran două variabile, prima variabilă afișată
având valoarea 56, iar a doua valoarea 12. Întrucât nu am afișat spații între ele, pe
ecran va apărea 5612.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a=12,b=56;
cout<<a<<" "<<b;
return 0;
}

Exemplul acesta este similar cu exemplul anterior, singura diferență este că în acest
caz afișăm un spațiu între variabile. Textul afișat pe ecran va fi 12 56.
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int mere=3;
cout<<"Ana are " <<mere<<" mere!";
return 0;
}

VI.

EXPRESII UTILIZATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI:

În scopul efectuării calculelor, algoritmii folosesc expresii. O expresie este alcătuită
din unul sau mai mulţi operanzi (numele unei variabile) legaţi între ei prin operatori (operații).
Tipuri de operatori:
1. Operatori matematici:
Nume Simbol
Explicația operației
Exemplu
operator operator
adunare +
Adună cele două numere
2+3 rezultatul va fi 5
scădere Scade al doilea număr din primul
2-3 rezultatul va fi -1
înmulțire *
Înmulțește cele două numere
5*7 rezultatul va fi 35
împarte primul număr la cel de-al doilea. În
2/3 rezultatul va fi 0, iar
împărțire /
cazul în care lucrăm cu numere întregi,
pentru 14/5va fi 2
rezultatul împărțirii va fi aproximat prin lipsă.
restul
Află restul împărțirii primului număr la cel de%
14%5 rezultatul va fi 4
împărțirii
al doilea.
Exemplu:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a=3, b=5, rez;
rez=a-b;
cout<<rez;
return 0;
}

Programul face diferența dintre variabila a și variabila b și o pune în variabila rez. Se
va afișa -2.
2. Operatori relaţionali:
O expresie cu operatori relaționali va avea după evaluare valoare "1" (True) sau "0" (False).
Nume operator
Simbol operator
Exemplu
mai mic
<
2<3 rezultatul va fi 1 (true)
mai mare
>
2>3 rezultatul va fi 0 (false)
mai mic și egal
<=
3<=3 rezultatul va fi 1 (true)
mai mare și egal
>=
3>=3 rezultatul va fi 1 (true)
egalitate
==
2= =3 rezultatul va fi 0 (false)
diferență
!=
2!=3 rezultatul va fi 1 (true)
3. Operatori logici:
O expresie cu operatori logici va avea după evaluare valoare "1" (True) sau "0" (False).
Nume Simbol
Explicația operației
Exemplu
operator operator
negare

!

inversul lui false este true și a lui true este false

și logic

AND

dacă ambi operanzi au valoarea de true
rezultatul este true, altfel rezultatul este false

sau logic

OR

dacă cel puțin un operand are valoarea de true
rezultatul este true, altfel rezultatul este false

Prioritatea operatorilor:
1. parantezele:se utilizeaza doar paranteze rotunde;
2. operatorii matematici:
a. *, / , %, în ordinea în care apar de la stânga la dreapta;
b. +, -, în ordinea în care apar de la stânga la dreapta;
3. operatorii relaționali, în ordinea în care apar de la stânga la dreapta;
4. operatorii logici:
a. !;
b. AND;
c. OR;
Așa cum vom vedea în lecțiile următoare, de multe ori va trebui să creștem o variabilă
cu o valoare sau să facem modificări simple asupra unei variabile. În mod normal dacă dorim
să creștem variabila a cu 4putem face a = a + 4;. În C/C++ putem scrie aceeași expresie întrun mod mai scurt: a += 4.
Putem face acest lucru cu toate operațiile:
Operator
Expresie echivalentă
Explicație
a += b
a=a+b
Adună valoarea lui b la a
a -= b
a=a-b
Scade din a valoarea lui b
a *= b
a=a*b
Înmulțește valoarea lui a cu b
a /= b
a=a/b
Îl împarte pe a la b
++a
a=a+1
Crește valoarea lui a cu 1
--a
a=a-1
Scade valoarea lui a cu 1
Exemplu
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a=3,b=5;
++a;
b*=a;
cout<<a<<" "<<b;
return 0;
}

Programul de mai sus va afișa 4 20.

Problema 2
Adunare
În această problemă va trebui să citești 2 numere întregi de la tastatură și să afișezi suma lor
pe ecran.

Date de intrare
Pe prima linie se vor afla două numere întregi a și b separate printr-un spațiu.

Date de ieșire
Pe ecran se va afișa:
 Suma celor doua numere;


Restricții



Suma numerelor va fi mai mică decât 2 000 000 000
Suma numerelor va fi mai mare decât -2 000 000 000

Exemplu
Date de intrare
12

Date de ieșire
3

Problema 3
Calcul
Se dau două numere a și b. Se cere să se calculeze valoarea expresiei (a-b)3.

Date de intrare
Se citesc de la tastatură două numere, reprezentând valorile a, respectiv b.

Date de ieșire
Programul va afișa pe ecran valoarea expresiei cerute.

Restricții
|a|,|b| <= 100

|a| reprezintă modulul numărului a.

Exemplu
Date de intrare
51

Date de ieșire
64

Problema 4
Like
Mark este un băiat foarte popular, cu foarte mulţi prieteni pe Facebook. Ca să îşi afle
popularitatea de pe rețeaua socială, Mark vrea să ştie câte like-uri are în total la toate
cele n postări ale lui, ştiind că la fiecare postare are exact x like-uri.

Date de intrare
Se vor citi de la tastatură n și x, cu semnificaţiile din enunţ.

Date de ieşire
Pe ecran se va afişa un singur număr, numărul total de like-uri pe care le-a primit Mark.

Restricţii



0 <= n < 1001
0 <= x < 1001

Exemplu
Date de intrare
10 5

Date de ieşire
50

