
Fundamentele programării 

Cursul 2 
(plan de curs) 

 

Exemplul 1: Hello world! 

 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main(){ 

 cout << "Hello world!" << endl; 

 return 0; 

} 

 

Baze de numeraţie 
-numărarea într-o bază oarecare 

-trecerea dintr-o bază în alta 

-adunarea într-o bază dată 

-binar<-> hexal 

Exemplul 2: numărarea într-o bază oarecare 

 
#include<iostream> 

using namespace std; 

int main(){ 

 const int dimReg = 4; 

 int bazaDeNumeratie = 2; 

 int registru[dimReg]; 

 for (int i = 0; i < dimReg; i++){ 

  registru[i] = 0; 

 } 
 bool amDepasitRegistrul = false; 

 for (; !amDepasitRegistrul; ){ 

  //afisam 

  for (int i = dimReg - 1; i >= 0; i--){ 

   cout << registru[i] << " "; 

  } 
  cout << endl; 

  //incrementam registrul 

  bool avemTransport = true; 

  for (int i = 0; i < dimReg && avemTransport; i++){ 

   if (++registru[i] == bazaDeNumeratie)  

    registru[i] = 0;   

   else  
    avemTransport = false;    

  } 

  amDepasitRegistrul = avemTransport; 

 } 

 return 0; 

} 

 

Prefixe utilizate în informatică 
-bit (b),  byte=octet (B=8b), word=cuvânt 2B=16b, double word=dword=32b 

-kilo=K=2
10

=1024; 

 mega=M=K
2
, giga=G=K

3
, tera=T=K

4
, peta=P=K

5
, exa=E=K

6
,  zetta=Z=K

7
, yotta=Y=K

8
 

 



Generalitati despre structura hardware a unui PC 
-placa de bază ( motherboard) 

-procesor 

-memoria RAM (spaţiu de lucru) 

-memoria BIOS  (softul minimal) 

-chipseturi - magistrala de date (bus-ul) 

-periferice: dispozitive IO, dispozitive de stocare (FD, HDD, CD, etc), porturi 

-plăci de extensie (card-uri)- placa video, placa de retea, placa de sunet, tuner tv, etc 

 

 

 

 

Generalităţi despre dotarea software a unui PC 
- cum funcţionează procesorul IA-32:  

 regiştrii, cod maşină (limbaj de asamblare), debugger.doc  

- organizarea memoriei – stack/heap 

- sistem de operare – managerul de programe  

- etapele realizării unui program: 

 -editarea fişierelor sursă (limbaj de programare) 

 -compilarea sau interpretarea, rezultă module în cod maşină  

 -link-edit-area (editarea de legături – building)  

  – este construit programul cu adrese relative  

 -depanarea (debugging) – rezultă cod supravegheat 

 -executarea  

  -lansarea codului executabil de către sistemul de operare 

  -programul primeşte adrese absolute de memorie 

 

 

Generalităţi despre limbaje de programare 
-istoric:  

 1950-59 FORTRAN, COBOL, ALGOL, LISP 

 1960-69 BASIC, B, LOGO 

 1970-79 Pascal, C 

 1980-89 C++, Object Pascal-Delphi, Visual Basic 

 1990-99 Java, Haskell 

 2000-10 C# 

-paradigme:  

 programare imperativă 

  procedurală -  Basic, C, Pascal 

  orientată obiect (POO) - C++, Java, C#, Delphi, Visual Basic 

 programare funcţională - Lisp, Haskell 

  

Evoluţia limbajului C 

 
-apariţie: 1970 - Dennis M. Ritchie, AT&T Bell Laboratories – sistemul de operare UNIX 

-manual: 1978 - Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie,  The C programming language. 

-C++      1986 - Bjarne Stroustrup, The C++ programming language   


