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RECURSIVITATE

- Recursivitatea este proprietatea unor notiuni de a se defini prin ele insele. (Pbinfo)

- Exemple de recursivitati cunoscute de la matematica: 

1. Sirul lui Fibonacci

2. Progresiile matematice (aritmetice si geometrice)

3. Calculul factorialelor

- La informatica, recursivitatea este implementata pe functii si vom crea in asa fel

functiile incat sa functioneze asemenea unei structuri repetitive (vom avea o conditie

de oprire si vom calcula rezultate intermediare care ne vor ajuta sa obtinem

rezultatul final)



EXEMPLE DE FUNCTII RECURSIVE I

Algoritmi Matematici



EXEMPLE DE FUNCTII RECURSIVE II



DIVIDE ET IMPERA

• Divide et Impera este un concept filozofic antic care are in vedere un principiu destul

de simplu: divide si stapaneste. 

• In informatica, acest lucru va fi folosit sub o forma usor diferita. Acest algoritm se 

foloseste cel mai mult pentru a determina proprietati ale vectorilor si ale matricilor.

• Ideea este destul de simpla, pentru a stii proprietati ale vectorilor, vom cauta

secvential pe acesta si ii vom determina starea. 

• Spre exemplu: Daca ne intereseaza sa stim daca un vector are toate elementele pare, este

sufficient pentru a verifica daca ambele jumatati ale acestuia au toate elemtele pare. 

Divizarea sirului continua pana secventa are un singur element



EXEMPLE DE DIVIDE ET IMPERA I



CAUTARE BINARA CU DIVIDE ET IMPERA



SORTARE CU DIVIDE ET IMPERA

• Inainte de a vedea metoda de sortare propriu-zisa este important de precizat ca 

Divide et Impera sta la baza sortarilor in timp n*log2n – cele mai rapide sortari.

• In aceasta lectie vom vorbi despre metoda MERGE sort

• Ideea de la baza acestei metode este sortarea celor 2 jumatati de secvente si

interclasarea lor. Astfel, avand in vedere ca lungimile secventelor se injumatatesc

constant, numarul de pasi in adancime pe care ii va face recursivitatea este maxim 

log2*n, iar toate interclasarile vor duce la complexitate finala n (dimensiunea sirului

intreg)





BACKTRACKING

• Backtracking este un procedeu de programare care pentru a determina rezultatul

unei probleme, genereaza toate variantele posibile.

• Este important de precizat ca faptul ca genereaza toate variantele posibile, il face un 

algoritm foarte lent, care nu poate fi folosit pentru date de intrare foarte mari.

• Informaticienii il folosesc foarte mult pentru matematica, putand sa genereze toate

Permutarile, Combinarile, Aranjamentele, Partitiile etc.

• Desi pare un algoritm care se foloseste mult pe siruri, acesta poate fi implementat si

pe matrici pentru a determina numarul total de drumuri intre 2 pozitii sau alte

probleme de acest tip



PERMUTARI



COMBINARI



DRUM IN MATRICE


