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Conceptul de ALGORITM -

În cadrul acestui al doilea articol dedicat unei abordãri moderne a conceptului
de algoritm va fi prezentat detaliat modul în care ar trebui privit algoritmul
luând în considerare diferite aspecte care sunt practic desconsiderate de
abordarea clasicã.
rie, finanþe etc.) ºi, prin urmare, eficienþa ºi performanþa au
avut de suferit.
Conform [13], rezolvarea unei probleme folosind un
limbaj de programare modern trebuie sã urmeze urmãtoarele etape:
• etapa de analizã ºi abstractizare a problemei care constã în
identificarea obiectelor implicate în rezolvare ºi a acþiunilor de transformare corespunzãtoare acestora. Un obiect
este un element esenþial al unei probleme, element care
poate fi analizat independent, prelucrabil prin operatori
specifici, în funcþie de tipul sãu, ºi a cãrui stare curentã influenþeazã starea problemei din punct de vedere al rezolvãrii acesteia. Rezultatul acestei prime etape este universul abstract al problemei (UAP), care scoate în evidenþã
mulþimea tipurilor de obiecte, mulþimea obiectelor, mulþimea relaþiilor între obiecte ºi mulþimea restricþiilor de
prelucrare necesare rezolvãrii problemei;
• etapa gãsirii unei metode acceptabile de rezolvare care
constã în precizarea exactã a operatorilor de prelucrare
proprii obiectelor din UAP, elaborãrii algoritmului de
rezolvare ºi, în final, codificãrii algoritmului ºi reprezentãrii obiectelor din UAP folosind entitãþile ºi legile de
combinare oferite de limbajul de programare.
Trebuie sã precizãm faptul cã aceste etape sunt influenþate de natura ºi performanþa limbajului de programare
folosit, de entitãþile prin care un program poate fi construit folosind limbajul ales.
În domeniul inteligenþei artificiale este utilizat limbajul Prolog care oferã facilitãþi de programare declarativã /
obiectualã ºi care este un exemplu concludent de limbaj
care impune parcurgerea celor douã etape precizate mai
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Practica rezolvãrii problemelor folosind un limbaj de programare a determinat de-a lungul timpului diverse abordãri în funcþie de performanþa limbajului de programare,
performanþa calculatorului ºi, nu în ultimul rând, în funcþie de metodele ºi tehnicile avansate privind implementarea raþionamentelor pentru demonstraþiile corespunzãtoare problemelor.
În [13] se aratã cã "un limbaj de programare acþioneazã ca o interfaþã între universul real al problemei de rezolvat ºi programul de rezolvare, punând la dispoziþie o serie
de elemente constructive (entitãþi) ºi legi de combinare a
acestora, prin care elementele problemei ºi acþiunile de
rezolvare pot fi reprezentate ºi prelucrate la nivelul programului. A construi un program de rezolvare a problemei
înseamnã, în esenþã, a gãsi modalitatea de agregare a acestor entitãþi, în aºa fel încât rezultatul sã constituie o replicã
a procesului pe care un rezolvitor uman l-ar executa pentru
a rezolva problema". Rezolvarea teoreticã a unei probleme nu garanteazã ºi rezolvarea ei practicã folosind calculatorul.
În general, un limbaj de programare este menit sã faciliteze rezolvarea unor clase de probleme ºi se preteazã mai
bine anumitor tipuri de algoritmi. Este nevoie de experienþã în utilizarea ºi cunoaºterea calculatorului, de competenþã ºi intuiþie, este nevoie de inspiraþie ºi creaþie. În astfel de
situaþii este nevoie de cunoaºterea mai multor limbaje de
programare pentru a alege limbajul de programare adecvat
pentru clasa de probleme din care face parte problema de
rezolvat.
Experienþa a arãtat cã, atunci când nu este ales limbajul
de programare corespunzãtor, dacã totuºi se ajunge sã se
rezolve problema, s-a fãcut risipã de resurse (timp, memo-
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sus. De asemenea, limbajul C++ oferã facilitãþi moderne
pentru rezolvarea diverselor probleme, respectând principiile OOP ([28, 29, 30]).
De asemenea, în domeniul graficii pe calculator, aceste
etape sunt frecvente. Limbajul Java este un limbaj modern
care utilizeazã din plin conceptele programãrii orientate
obiect.
Astãzi, perfomanþa unui informatician / programator
este determinatã de experienþa ºi competenþa obþinute în
desfãºurarea celor douã etape (Analizã, Programare):
• etapa gândirii obiectuale (Analizã / Proiectare) - modul
de analizã ºi abstractizare a problemelor prin definirea
corectã a obiectelor, a tipurilor de obiecte, a relaþiilor
dintre obiecte ºi a operatorilor specifici (elaborarea
UAP; etapa de concepþie ºi analizã - proiectare);
• etapa gândirii algoritmice (Programare / Execuþie) - alegerea ºi aplicarea corectã a unor metode de rezolvare prin
precizarea exactã a operatorilor de prelucrare a obiectelor, reprezentarea corectã a strategiilor algoritmice, reprezentarea codificatã a obiectelor ºi a prelucrãrilor conform unui limbaj de programare (elaborarea algoritmului ºi programului; etapa de programare - codificare, implementare ºi execuþie).
În prezent este tot mai des invocatã reprezentarea problemelor folosind concepte OOP (Object Oriented Programming). Conceptul de obiect (M. Minsky, The Society
of Mind, Touchstone Books, New York, 1986) are un rol
important în ºtiinþa cunoaºterii ºi educaþiei. Un obiect modeleazã o entitate din lumea realã sau virtualã / imaginarã
[14]. Prin definirea obiectelor se modeleazã diferite tipuri
de entitãþi ºi concepte din lumea realã sau imaginarã.
În activitatea de rezolvare a problemelor trebuie sã se
identifice / defineascã obiectele din cadrul problemelor care provin din diferite domenii: ºtiinþifice, economice, sociale etc.
Identificarea obiectelor este echivalentã cu determinarea entitãþilor ºi conceptelor care reprezintã forme fizice /
grafice, fapte, evenimente, procese, stãri etc. Un obiect este
caracterizat în mod unic prin identificare, comportament
(caracteristicã dinamicã) ºi stare (caracteristicã staticã). O
clasã este o familie de obiecte cu structurã ºi comportamente identice.
Conform OMG (Object Management Group) o clasã
este o implementare care poate fi instanþiatã în vederea generãrii de obiecte cu acelaºi comportament.
Comportamentul unui obiect corespunde cu setul de
mesaje care se transmit obiectului, iar pentru fiecare mesaj
existã o metodã care are acces la starea obiectului. Metodele sunt de mai multe tipuri: constructori, destructori, selectori ºi modificatori.
În esenþã, rezolvarea unei probleme se va exprima printr-o codificare a universului problemei ºi a raþionamentelor pentru procesul demonstrativ. Programul elaborat
pentru rezolvarea problemei va fi conceput din douã pãrþi:

• date (de intrare ºi / sau ieºire);
• operaþii (acestea vor acþiona asupra datelor).

Un limbaj de programare modern trebuie sã ofere posibilitatea de a construi tipuri de date diferite de cele predefinite / standard. Clasele reprezintã implementarea unor
tipuri abstracte de date (limbajul C++). O clasã reuneºte
datele ºi operaþiile în cadrul aceluiaºi tip de date:
Clasã = Structuri de date + Operaþii
În limbajul C++ definirea unei clase constã din douã
pãrþi:
• declaraþii - lista elementelor componente ale clasei (date
membre ºi metode);
• implementarea - implementarea metodelor clasei.
O structurã de date reprezintã o structurã destinatã sã
stocheze datele precum ºi metodele pentru a crea, modifica
ºi accesa datele [12]. Practica elaborãrii programelor pentru aplicaþiile simple sau complexe a determinat utilizarea
abstractizãrii datelor care constã în a separa algoritmii
(procesele de calcul) de structurile de date. În acest fel, rezolvarea problemelor trebuie gânditã în termenii tipurilor
abstracte de date care vor fi folosite în elaborarea aplicaþiilor.
Un tip abstract de date specificã ceea ce se poate face
cu o structurã (ce operaþii suportã). O structurã de date
are trei componente:
• tip abstract de date (TAD) - mulþime de operaþii care
manipuleazã obiecte abstracte;
• structurã de stocare - suport de memorare a obiectelor
abstracte;
• implementarea operaþiilor - definirea operaþiilor TAD
folosind structura de stocare.

Conceptul de algoritm

Practica dezvoltãrii aplicaþiilor software (care necesitã rezolvarea diverselor tipuri de probleme) a scos la ivealã urmãtoarele etape importante [12] (gândirea obiectualã: primele douã etape ↔ analizã-proiectare; gândirea algoritmicã: ultimele patru etape ↔ programare-execuþie):
• specificarea problemelor - descrierea clarã ºi precisã a
problemelor indiferent din ce domeniu provin acestea;
• proiectarea soluþiilor - includerea problemelor în clasa
corespunzãtoare ºi alegerea modului de reprezentare a
problemelor prin formularea etapelor ºi procedeelor corespunzãtoare pentru procesele de rezolvare;
• implementarea soluþiilor - elaborarea algoritmilor ºi codificarea acestora într-un limbaj de programare modern;
• analiza soluþiilor - eficienþa soluþiilor raportatã la resursele utilizate: memorie, timp, utilizarea dispozitivelor I/O
etc.;
• testarea ºi depanarea - verificarea execuþiei programului
cu diverse seturi de date de intrare pentru a putea rãspunde rezolvãrii oricãrei probleme pentru care a fost
elaboratã aplicaþia;

• actualizarea ºi întreþinerea - adaptarea soluþiilor imple-

mentate pentru eliminarea erorilor în rezolvarea unei anumite probleme ºi compatibilitatea cu sistemul de calcul ºi
sistemul de operare folosite.

Figura 1

De asemenea, interdependenþa precizatã mai sus se
transmite ºi între componentele de pe nivelul inferior din
schema arborescentã alaturatã.
Competenþa ºi experienþa în rezolvarea problemelor se
pot obþine doar dacã permanent se are în vedere aceastã
interdependenþã ºi dacã se întreprind eforturi pentru însuºirea de noi cunoºtinþe ºi pentru cunoaºterea corespunzãtoare a tuturor aspectelor privind modelul fizic, respectiv
modelul virtual, aspecte determinate de interdependenþa
Sistem de calcul ↔ Algoritmicã ↔ Programare. Aceasta
este ilustratã în figura 2.

Modelul program
Acest model este reprezentat de o îmbinare între modelul
fizic (sistemul de calcul) ºi modelul virtual (algoritmul);
întotdeauna un program se elaboreazã într-un limbaj de
programare care trebuie sã respecte restricþiile modelului
fizic ºi restricþiile modelului virtual.
Conform acestor aspecte trebuie sã existe o echivalenþã între algoritm ºi program indiferent de restricþiile particulare ale modelelor. În esenþã, un program reprezintã codificarea într-un limbaj de programare a unui algoritm, iar
un algoritm reprezintã codificarea într-un limbaj de reprezentare a unui raþionament.
Programul se va executa pe o maºinã fizicã / realã reprezentatã de un sistem de calcul (SC), iar algoritmul va
trebui sã simuleze execuþia pe o maºinã virtualã asemãnãtoare maºinii reale. Acest lucru înseamnã cã restricþiile
modelului fizic trebuie considerate ºi în modelul virtual,
prin urmare execuþia algoritmului trebuie sã simuleze execuþia programului pe maºina realã.

Modelul fizic
Acest model este dat de sistemul de calcul. Modelul trebuie
luat în considerare atunci când se proiecteazã ºi se elaboreazã o aplicaþie; acest aspect reclamã competenþã în domeniul
sistemelor de calcul ºi perfecþionare continuã pentru cel
care proiecteazã ºi elaboreazã aplicaþia.

Se observã echivalenþa algoritm ↔ program ↔ SC
modulo operaþiile realizate de algoritm în spaþiul virtual,
respectiv operaþiile realizate de SC prin execuþia programului corespunzãtor algoritmului. Algoritmul va trebui sã
simuleze toate operaþiile declanºate prin lansarea în execuþie a programului corespunzãtor algoritmului.

Figura 2
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Practica ºi experienþa elaborãrii programelor pentru
rezolvarea problemelor scot în evidenþã urmãtoarele aspecte foarte importante:
• modelul fizic;
• modelul virtual;
• modelul program.

Comentarii metodologice ºi pedagogice
• Conform celor de mai sus este inadecvatã utilizarea schemelor logice în reprezentarea algoritmilor; autorii de manuale de informaticã fac o mare greºealã dacã nu þin seama de acest lucru; inventarea ºi apariþia structurilor de control în programare au eliminat teoretic schemele logice;
• Utilizarea unui pseudocod în reprezentarea algoritmilor
care se exprimã cu cuvinte-cheie din limba românã nu
este oportunã dacã se þine seama cã algoritmul va fi
codificat într-un limbaj de programare modern: C, C++,
Java, Pascal, Foxpro, Oracle, Prolog etc.; încã mai existã
manuale care utilizeazã aceastã formã de reprezentare;
pe viitor astfel de manuale nu trebuie sã mai existe;
• Activitaþile de laborator sunt esenþiale în procesul de învãþare; profesorii de informaticã sunt obligaþi sã îmbine
cât mai eficient orele de predare cu orele de laborator
prin care de fapt se încheie ciclul pentru rezolvarea unei
probleme cu calculatorul: problema → modelul matematic → algoritmul → programul → calculator → rezultate
→ verificare soluþii.
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Conform acestor faze iese în evidenþã interdependenþa
între urmãtoarele activitãþi importante: Reprezentare ↔
Elaborare / Proiectare ↔ Execuþie.
Aceastã interdependenþã este sintetizatã prin schema
prezentatã în figura 1.

Modelul virtual
Acest model este dat de gândirea obiectualã ºi algoritmicã,
de modul de reprezentare a algoritmilor ºi de maºina
virtualã pe care trebuie sã se execute algoritmul elaborat;
în timp, acest model a suferit schimbãri majore deoarece a
fost influenþat în continuu de modelul fizic ºi de clasa problemelor care urmau sã fie rezolvate.
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Definiþia conceptului de algoritm
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Un algoritm este sistemul virtual A = (M, V, P, R, Di, De,
Mi, Me) caracterizat de urmãtoarele aspecte:
• elaborare;
• reprezentare;
• execuþie;
• corectitudine ºi analizã.
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Algoritmul
Sistemul A este constituit din urmãtoarele elemente:
• M - memorie virtualã (internã) utilizatã pentru stocarea
temporarã a informaþiilor destinate variabilelor din mulþimea de variabile V; asupra variabilelor acþioneazã procesul de calcul P care are acces la memorie prin rezervarea de memorie pentru variabilele din mulþimea V; iniþial
memoria virtualã este folositã pentru rezervare de memorie pentru variabilele din mulþimea V, dupã care este
utilizatã pentru scrierea ºi citirea de informaþii în locaþiile corespunzãtoare variabilelor utilizate în procesul de
calcul P;
• V - mulþime de variabile / structuri de date definite conform raþionamentului R corespunzãtor rezolvãrii unei
probleme ºi care utilizeazã memoria M prin locaþii de
memorie pentru fiecare tip de variabilã din V; locaþiile de
memorie rezervate variabilelor din V sunt utilizate de
procesul de calcul P care prin execuþia instrucþiunilor
care constituie P, schimbã valorile (starea) locaþiilor de
memorie corespunzãtoare variabilelor în conformitate
cu implementarea raþionamentului R;
• P - proces de calcul care este reprezentat de o colecþie de
instrucþiuni / comenzi exprimate într-un limbaj de reprezentare (cel mai utilizat fiind pseudocodul); folosind
memoria virtualã M ºi mulþimea de variabile V, colecþia
de instrucþiuni implementeazã / codificã tehnicile ºi metodele care constituie raþionamentul R conceput special
pentru rezolvarea unei clase de probleme; execuþia instrucþiunilor din P determinã o dinamicã a valorilor locaþiilor de memorie corespunzãtoare din V; dupã execuþia tuturor instrucþiunilor din P, soluþia / soluþiile problemei se aflã în anumite locaþii de memorie care constituie datele de ieºire De;
• R - raþionament de rezolvare exprimat prin diverse
tehnici ºi metode specifice domeniului din care face parte clasa de probleme supuse rezolvãrii (matematicã, fizicã, chimie etc.), care îmbinate cu tehnici de programare
corespunzãtoare realizeazã acþiuni / procese logice prin
utilizarea memoriei virtuale M ºi a mulþimii de variabile
V;
• Di - date de intrare care reprezintã valori ale unor parametri care caracterizeazã ipoteze de lucru / stãri iniþiale;
valorile datelor de intrare sunt stocate în memoria M
prin intermediul instrucþiunilor de citire / intrare care
utilizeazã mediul de intrare Mi; acesta este un dispozitiv
virtual pentru citirea datelor de intrare;
• De - date de ieºire care reprezintã valori ale unor parametri care caracterizeazã soluþia / soluþiile problemei

invocate de cerinþele problemei / stãrile finale; valorile
datelor de ieºire sunt obþinute din valorile intermediare
ale unor variabile generate de execuþia instrucþiunilor
din procesul de calcul P ºi care în final sunt stocate în
memoria M în vederea transmiterii / scrierii lor cãtre
mediul de ieºire Me; acesta este un dispozitiv virtual
pentru reprezentarea / scrierea datelor de ieºire sub forma graficã sau alfanumericã;
• Mi - mediu de intrare care este un dispozitiv virtual de
intrare / citire pentru citiri virtuale ale valorilor datelor
de intrare pentru a fi stocate în memoria virtualã M;
• Me - mediu de ieºire care este un dispozitiv de ieºire /
scriere pentru preluarea datelor de ieºire din memoria
virtualã M ºi care au fost obþinute prin execuþia procesului de calcul P; datele de ieºire sunt transmise / scrise sub
formã graficã sau alfanumericã pe un suport virtual
(ecran virtual, hârtie virtualã, disc magnetic virtual etc.).
Elaborarea
Elaborarea / conceperea algoritmului înseamnã construirea
unui proces demonstrativ / computaþional care va constitui raþionamentul de rezolvare R ºi care va îngloba metode
ºi tehnici eficiente pentru gãsirea soluþiei / soluþiilor problemelor pentru care se elaboreazã algoritmul; elaborarea
raþionamentului de rezolvare R constã din urmãtoarele:
• definirea datelor de intrare (Di) ºi a datelor de ieºire (De);
• aplicarea metodelor ºi tehnicilor utilizate pentru rezolvare;
• definirea mulþimii variabilelor V utilizate în rezolvare;
• codificarea raþionamentului de rezolvare R într-un limbaj de reprezentare (de tip pseudocod) va constitui procesul de calcul P.
Reprezentarea
Prin reprezentarea algoritmului se înþelege exprimarea formalizatã într-un limbaj de reprezentare (în general, de tip
pseudocod) a legãturii dintre memoria M, mulþimea de variabile V ºi procesul de calcul P.
Forma generalã a unui algoritm:

algoritm <nume_algoritm>
<declaratii_variabile> secþiunea de declaraþii
start
<procesul_de_calcul_P> corpul algoritmului
stop

Execuþia
Algoritmii se considerã executaþi pe maºini abstracte / virtuale (ale cãror caracteristici le "abstractizeazã" pe cele ale
maºinilor de calcul / sistemelor de calcul existente la un
moment dat).
Astfel de modele de maºini de calcul sunt:
• maºina Turing sau diverse automate cu stivã (1956-1972,
vezi A. Aho, J. Hopcroft, J.D. Ullman, Data strutures
and algorithms, Addison Wesley publishing Co.,1983);
• maºina MIX (D. Knuth, Knuth's MIX Language, 1973);
• maºina RAM (A. Aho, J. Hopcroft, J.D. Ullman, The
Random Access Machine, 1974);

• maºina ASM (Abstract State Machines - A Formal Me-

thod for Specification and Verification);
• maºina VDM (Bjorner, Jones, Vienna Development Method, maºinã abstractã Prolog, 1980);
• maºina WAM(Warren Abstract Machine, maºinã abstractã Prolog, 1983);
• maºina pseudocod (T. Cormen, L. Leiserson, R. Rivest,
Pseudo-Code Language, 1994).

Figura 4

În concluzie, învãþarea algoritmilor trebuie sã fie precedatã de învãþarea elementelor de bazã despre sistemele
de calcul ºi sã preceadã învãþarea programãrii, ºi anume:
sisteme de calcul → algoritmi → programare.
Corectitudinea ºi analiza
Corectitudinea algoritmului este exprimatã de corectitudinea parþialã (procesul de calcul se terminã - timpul de execuþie este finit - pentru orice date de intrare dintr-un
anumit domeniu de valori) ºi corectitudinea totalã (pentru
orice date de intrare dintr-un domeniu de valori, procesul
de calcul determinã valori corecte conform scopului / funcþiei algoritmului).
Existã diverse metode pentru verificarea celor douã
componente ale corectitudinii (de exemplu, pentru algoritmul lui Euclid reprezentat corect în pseudocod, corectitudinea parþialã este verificatã de faptul cã ºirul valorilor resturilor obþinute din împãrþirile succesive este un ºir convergent cãtre 0, iar corectitudinea totalã este verificatã de
metoda lui Euclid printr-o simplã demonstraþie matematicã).
Elaborarea aplicaþiilor informatice necesitã testarea programelor care implementeazã diverºi algoritmi pentru ca
programatorul sã se convingã de corectitudinea algoritmilor concepuþi.
Analiza algoritmului se referã la spaþiul de memorie
utilizat ºi la timpul necesar executãrii algoritmului; aceastã
analizã constã în mãsurarea ºi descrierea (cantitativã) a
performanþelor algoritmului. Astfel, este posibilã compararea diverselor soluþii algoritmice pentru aceeaºi problemã.
De regulã, resursa timp este mai criticã (importantã)
decât resursa spaþiu de memorie. Cu toate acestea, existã
numeroase situaþii în activitatea de proiectare ºi implementare a unor noi algoritmi, când se stabileºte un compromis între cerinþele de spaþiu de memorie ºi cele referitoare la timpul de execuþie.
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Figura 3
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Prin intermediul unei maºini abstracte / virtuale (care
simuleazã o maºina realã / sistem de calcul) execuþia algoritmului înseamnã interpretarea reprezentãrii algoritmului
ca un mecanism virtual de tip dinamic care are o memorie
virtualã M, un proces de calcul P, mediu de intrare Mi,
mediu de ieºire Me ºi toate aceste componente se vor
confunda cu elementele corespunzãtoare maºinii virtuale,
facând excepþie procesul de calcul P care este "lansat în
execuþie" de unitatea centralã a maºinii virtuale.
Prin "lansarea în execuþie" a procesului de calcul P de
cãtre maºina virtualã se înþelege exercitarea tuturor funcþiilor unitãþii centrale (având memorie ºi procesor) pentru
a simula toate procesãrile invocate de instrucþiunile procesului de calcul P.
Execuþia algoritmului va însemna generarea de procese
ce se vor desfãºura în timp ºi care vor folosi memorie, dispozitive de calcul ºi dispozitive de intrare / ieºire la fel
cum se întâmplã cu lansarea în execuþie a formei executabile a unui program pe un sistem de calcul / calculator real.
În felul acesta, algoritmul, care este sistemul virtual A
= (M, V, P, R, Di, De, Mi, Me), poate fi considerat ca un
"sistem de calcul" virtual având componentele de bazã: M
(memorie internã), P (procesor), Mi (mediu de intrare) ºi
Me (mediu de ieºire).
Þinând seama cã un program este codificarea algoritmului într-un limbaj de programare, definiþia unui program este asemãnãtoare cu definiþia unui algoritm cu deosebirea cã nu mai este necesarã prezenþa raþionamentului
R, iar reprezentarea programului se va face conform sintaxei ºi semanticii limbajului de programare ales; pentru
ambele concepte "execuþia" evidenþiazã structura unui sistem cibernetic care se aflã la baza arhitecturii unui sistem
de calcul (ansamblu de componente hardware (dispozitive) ºi software (programe) care oferã servicii utilizatorului
pentru execuþia programelor care implementeazã rezolvarea unor probleme).

Maºina abstractã / virtualã va funcþiona dupã modelul
unei maºini de calcul reale.
Schema de funcþionare ºi fluxul informaþional sunt
ilustrate în figura 4.
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Analiza unui algoritm cuprinde urmãtoarele abordãri:

babel

• stabilirea unui model de calcul;
• stabilirea timpului de calcul / execuþie;
• stabilirea ratei de creºtere.

Modelul de calcul
Acest model va specifica operaþiile fundamentale (elementare) pe care le utilizeazã algoritmul ºi costul (în unitãþi de
timp) asociat fiecãrei operaþii elementare. În continuare
vom prezenta câteva exemple:
• algoritmii numerici sunt analizaþi prin numãrarea operaþiilor aritmetice mai costisitoare (costul unei înmulþiri
sau al unei împãrþiri este mult mai mare decât cel al unei
adunãri sau al unei scãderi);
• algoritmii de sortare sau cãutare sunt analizaþi prin numãrarea operaþiilor de comparaþie;
• algoritmii din geometria computaþionalã, care realizeazã
operaþii asupra poligoanelor, sunt analizaþi prin numãrarea vârfurilor sau muchiilor prelucrate.
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Timpul de execuþie
Existã aºa-numitele mãsuri de complexitate care descriu
aspectul de performanþã care trebuie mãsurat: timpul de
execuþie în cazul cel mai defavorabil, în cazul mediu ºi în
cazul amortizat (marginea superioarã în cazul cel mai
defavorabil).
Aceste mãsuri de complexitate depind de volumul
datelor de intrare.
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Rata de creºtere
Prin analiza asimptoticã se stabileºte rata de creºtere a timpului de execuþie în funcþie de volumul setului de date de
intrare.
Analiza asimptoticã exprimã creºterea timpului de execuþie al unui algoritm în cazul creºterii (spre infinit) a volumului setului de date de intrare.
Timpul de execuþie este exprimat de funcþia f(n), n
fiind numãrul de elemente de intrare, iar rata de creºtere a
funcþiei f(n) este datã de o funcþie notatã prin T(n).
De exemplu, dacã f(n) = a · n2 + b · n + c, unde a, b ºi
c sunt constante, atunci când n creºte spre infinit, termenii
de ordin 1 ºi 0 sunt nesemnificativi, ºi astfel, rata de creºtere a lui f(n) este funcþia T(n) = n2.
În funcþie de variaþia funcþiei T(n) existã urmãtoarele
categorii de algoritmi: liniari, pãtratici, cubici, exponenþiali, logaritmici, liniar-logaritmici etc.
Notaþiile utilizate în analiza asimptoticã a algoritmilor
sunt urmãtoarele:
• O(f(n)) care reprezintã clasa funcþiilor care cresc mai
puþin decât f(n) când n tinde la infinit;
• o(f(n)) care reprezintã clasa funcþiilor care cresc strict
mai lent decât f(n) când n tinde la infinit;
• Ω(f(n)) care reprezintã clasa funcþiilor care nu cresc mai
încet decât f(n) când n tinde la infinit;
• Θ(f(n)) care reprezintã clasa funcþiilor care cresc cu aceeaºi ratã ca ºi f(n) când n tinde la infinit.
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