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Utilizare pointeri 

 

 O variabilă de tip pointer poate ținti nu doar tipurile implicite din C++ (int, float, double, etc.), 
dar și tipuri de date definite de către utilizator, cum ar fi cele introduse prin struct, după cum se poate 
observa în diagrama următoare. 

 

Exemplul 1. 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct Caracteristica 
{ 
         int varsta; 
         float inaltimea; 
}; 
 
int main() 
{ 
         Caracteristica *ptr, d; 
         ptr = &d;  
         cout << "Introduceti varsta persoanei : "; 
         cin >> (*ptr).varsta; 
         cout << "Introduceti inaltimea persoanei : "; 
         cin >> (*ptr).inaltimea;  //(*ptr).inaltimea  si  d.inaltimea   desemneaza aceeasi zona de memorie 
         cout << "Informatiile introduse sunt : " << endl; 
         cout << "Varsta = " << (*ptr).varsta << " ani. " << endl; 
         cout << "Inaltimea = " << (*ptr).inaltimea << " cm. " << endl; 
 
         if ((*ptr).inaltimea  == d.inaltimea)   
    cout << " Concordanta ! "; 
         else 
    cout << " Neconcordanta ! "; 
 
         return 0; 
} 
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Exemplul 2. Calculează intervalul de timp între două momente introduse de către utilizator. 
 
#include <iostream> 
using namespace std; 
 

struct TIMP 
{ 
       int secunde; 
       int minute; 
       int ore; 
}; 
 

void CalculeazaDiferentaTimp(struct TIMP, struct TIMP, struct TIMP *); 
 

int main() 
{ 
         struct TIMP t1, t2, diferenta; 
 

         cout << "Introduceti ora de start . " << endl; 
         cout << "Introduceti orele, minutele si secundele : "; 
         cin >> t1.ore ; cin >> t1.minute; cin >> t1.secunde; 
         cout << "Introduceti ora de oprire . " << endl; 
         cout << " Introduceti orele, minutele si secundele : "; 
         cin >> t2.ore ; cin >> t2.minute; cin >> t2.secunde; 
 

         CalculeazaDiferentaTimp(t1, t2, &diferenta); 
 

         cout << endl << "Diferenta de timp este : " << t1.ore << ":" << t1.minute << ":" << t1.secunde; 
         cout << " - " << t2.ore << ":" << t2.minute << ":" << t2.secunde; 
         cout << " = " << diferenta.ore << ":" << diferenta.minute << ":" << diferenta.secunde; 
         return 0; 
} 
 
void CalculeazaDiferentaTimp (struct TIMP t1, struct TIMP t2, struct TIMP *diferenta){ 
     
         if (t2. secunde > t1. secunde) 
         { 
             --t1.minute; 
             t1.secunde += 60; 
         } 
         //(*diferenta).secunde = t1.secunde - t2.secunde 
        // este forma echivalenta  pentru atribuirea urmatoare 
         diferanta -> secunde = t1.secunde - t2.secunde; 
         if (t2.minute > t1.minute) 
         { 
             --t1.ore; 
             t1.minute += 60; 
         } 
         diferanta-> minute = t1.minute-t2.minute; 
         diferanta -> ore = t1.ore-t2.ore; 
} 
 
Rezultatul obținut  pe ecran este: 
 
Introduceti ora de start . 
Introduceti orele, minutele si secundele : 11  33  52 
Introduceti ora de oprire .  
Introduceti orele, minutele si secundele : 8  12  15 
Diferenta de timp este : 11:33:52 - 8:12:15 = 3:21:37 
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Utilizarea funcțiilor ca argument pentru o altă funcție 
 
 Una dintre utilizările cele mai reprezentative pentru pointeri o constituie transmiterea unei 
funcții ca și argument pentru o altă funcție. Aceste tipuri de funcții ce sunt transmise ca argument mai 
poartă denumirea de callback functions. Să considerăm, spre exemplu, situația în care dorim să realizăm 
o funcție care să execute o anumită sarcină (de ex., să sorteze un vector), dar dorim să lăsăm la 
alegerea utilizatorului modul în care se execută o anumită parte a sarcinii (de ex., să decidă dacă 
sortarea este crescătoare sau descrescătoare). Deoarece funcția de comparație a două elemente va 
primi ca date de intrare doi întregi și va returna o valoare logică, aceasta va putea avea forma 
generică: 
 

bool (*FunctieComparare)(int, int); 
 

Exemplul 3. Codul complet al programului ce realizează sortarea vectorului (atât crescător, cât și 
descrescător) este prezentat în cele ce urmează. 
 
#include <iostream> 
#using namespace std; 
 

// Functia comparare a utilizatorului este al treilea argument in antetul urmator 
void Sortare(int *vector, int dimensiune, bool (*FunctieComparare)(int, int)) 
{ 
    //parcurgerea tuturor elementelor vectorului 
    for (int indice_start = 0; indice_start < dimensiune; ++ indice_start) 
    { 
        // indice_optimal este inidicele celui mai mic/mare element intalnit pana la pozitia curenta 
          int indice_optimal = indice_start; 
          // identificarea celui mai mic/mare element din sirul ramas (incapand cu indice_start +1) 
          for (int indice_curent = indice_start + 1; indice_curent < dimensiune; ++ indice_curent) 
          {  
               if (FunctieComparare (vector[indice_optimal], vector[indice_curent]))  
     //compararea are loc aici ! 
                  // acesta este cel mai mic/mare element al iteratiei curente 
                  indice_optimal = indice_curent; 
          } 
          int auxiliar = vector[indice_start];  
          vector [indice_start] = vector [indice_optimal];  
         vector [indice_optimal] = auxiliar; 
    } 
} 
  

bool Crescator(int x, int y) 
{ 
    return x > y;   // le interschimba daca primul element este mai mare decat al doilea  
} 
  

bool Descrescator(int x, int y) 
{ 
    return x < y;   // le interschimba daca al doilea element este mai mare decat primul 
} 
  
// aceasta functie afiseaza valorile elementelor vectorului 
void AfiseazaVector(int *vector, int dimensiune) 
{ 
     for (int i=0; i < dimensiune; ++i) 
          cout << vector[i] << "  "; 
     cout << endl; 
} 
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 int main() 
{ 
     int vector[9] = { 3, 7, 9, 5, 6, 1, 8, 2, 4 }; 
  
     // Ordoneaza vectorul in ordine descrescatoare folosind functia Descrescator() 
 Sortare(vector, 9, Descrescator); 
 AfiseazaVector(vector, 9); 
  
 // Ordoneaza vectorul in ordine crescatoare folosind functia Crescator() 
     Sortare(vector, 9, Crescator); 
 AfiseazaVector(vector, 9);  
 
 return 0; 
} 
 
 

Exemplul 4a.  Programul următor implementează o versiune a unui calculator cu cele patru operații, 
în care utilizatorul introduce atât cele două argumente între care se realizează operația, cât și operația 
realizată ( + , -, * , / ). Se vor utiliza pointeri către funcțiile create Adunare(), Scadere(), Inmultire() și 
Impartire(). Funcția PrimireFunctieAritmetica() va avea ca dată de intrare un caracter și va returna 
operația realizată sub forma unui pointer către una dintre cele patru funcții amintite anterior. 
  
#include <iostream> 
#using namespace std; 
  
int PrimesteUnIntreg() 
{ 
 int x; 
 cout << "Introduceti un numar intreg : "; cin >> x; 
 return x; 
} 
char PrimesteOperatia() 
{ 
 char operatie; 
  do 
     {    
  cout << "Introduceti operatia dorita ('+', '-', '*', '/') : "; 
  cin >> operatie; 
     } while ((operatie != '+') && (operatie != '-') && (operatie != '*') && (operatie != '/')); 
  return operatie; 
} 
int Adunare(int x, int y) 
{ 
 return x + y; 
} 
int Scadere(int x, int y) 
{ 
 return x - y; 
} 
int Inmultire(int x, int y) 
{ 
 return x * y; 
} 
int Impartire(int x, int y) 
{ 
 return x / y; 
} 
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typedef  int (*OperatiaEfectuata)(int, int); 
 

// Inceput parte de cod specifica Exemplului 4a. 
OperatiaEfectuata  PrimireFunctieAritmetica(char operatie) 
{ 
 switch (operatie) 
 { 
     default: // valoarea implicita va fi adunarea 
     case '+': return Adunare; 
     case '-': return Scadere; 
     case '*': return Inmultire; 
     case '/': return Impartire; 
 } 
} 
//  Sfarsit parte de cod specifica Exemplului 4a. 
int main() 
{ 
 int x = PrimesteUnIntreg (); 
 char op = PrimesteOperatia (); 
 int y = PrimesteUnIntreg (); 
  

 OperatiaEfectuata  functie = PrimireFunctieAritmetica (op); 
 cout << x << ' ' << op << ' ' << y << " = " << functie(x, y) << endl; 
  

    return 0; 
} 
 
Exemplul 4b.  Pentru exemplificarea aritmeticii pointerilor, vom realiza selecția ce se efectuează în 
exemplul anterior în cadrul funcției PrimireFunctieAritmetica prin intermediul unui vector. Vom 
defini o structură intitulată StructuraAritmetica ce va avea doi membri: un operator matematic ce va 
fi memorat sub forma unui caracter și un pointer funcție intitulat OperatiaEfectuata. De asemenea, 
vom construi o variabilă globală de tip vector, ce va avea ca și componente elemente de tip 
StructuraAritmetica. Fiecare element va fi inițializat cu câte una dintre cele patru funcții aritmetice ce 
se implementează. Vectorul construit va fi de tip static, adică nu vom utiliza alocarea dinamică pentru 
introducerea sa. În exemplul anterior se va înlocui partea de cod cuprinsă între comentarii cu codul 
următor. 
 
typedef  int (*OperatiaEfectuata)(int, int); 
 
// Parte de cod specifica Exemplului 4b. 
struct StructuraAritmetica 
{ 
 char operatie; 
 OperatiaEfectuata  fnc; 
}; 
  
static  StructuraAritmetica VectorAritmetic[] { {'+',Adunare}, {'-',Scadere},{'*',Inmultire},{'/',Impartire}}; 
   
OperatiaEfectuata  PrimireFunctieAritmetica(char op) 
{ 
 for (auto &aritm : VectorAritmetic) 
     if (aritm.operatie == op) 
      return aritm.fnc; 
   
 return Adunare;  // Adunare va fi considerata operatia implicita 
} 


