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Cursul  14 

 

 

 

 

POINTERI (IV) 

 
 

1. Pointeri de tip char* 

 
 

După cum am văzut, prelucrarea textelor în limbajul C se efectuează prin interme-

diul şirurilor de caractere, numite stringuri. Un string este format dintr-o sucesiune de ca-

ractere terminată cu caracterul nul (cel care are codul ASCII zero, desemnat prin secvenţa 

escape '\0'). Stringurile sunt memorate în tablouri de caractere (alocate static sau dina-

mic) şi sunt referite prin pointeri către primul caracter, adică prin pointeri de tip char*.  

 Revenim aici cu mai multe amănunte despre stringuri, deoarece acestea reprezintă 

un tip de dată cu dimensiune nedeterminată la compilare şi, prin urmare, necesită o aten-

ţie specială. 

 

1. Scrierea şi citirea stringurilor.  Afişarea pe monitor a unui şir de caractere se face cu 

ajutorul operatorului de scriere << aplicat stream-ului cout şi unui pointer de tip char*. 

Pentru a înţelege cum funcţionează operatorul <<, iată un exemplu atipic: 

 
int main(){ 
 char c1='A',c2='B',c3='C'; 
 char *p=&c3; 
 cout<<p<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
C╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠B╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠╠A╠╠╠╠└√( 
Press any key to continue . . . 
 

Rezultatul obţinut se explică astfel: când trebuie „să scrie un char*” operatorul << 

trimite în stream toţi octeţii succesivi găsiţi în memorie începând de la octetul ţintit de 

pointerul dat şi până la primul octet nul. Stream-ul cout interpretează aceşti octeţi ca fiind 

coduri de caractere şi le afişează în mod  corespunzător. Mai încercăm o dată: 

 
int main(){ 
 char text[3]={'A','B','C'}; 
 cout<<text<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
ABC╠╠╠╠╠ÿ - 
Press any key to continue . . .*/ 
 

Iarăşi au apărut gunoaie, deoarece în tabloul de caractere text nu am inserat şi 

terminatorul de string: 
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int main(){ 
 char text[4]={'A','B','C','\0'}; 
 cout<<text<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
ABC 
Press any key to continue . . .*/ 
 Acum e corect, am reuşit să scriem pe monitor un string. Subliniem că în ex-

presia cout<<text utilizată mai sus, identificatorul text este numele unei constante de 

tip char* (care are ca valoare adresa primului element al tabloului text). Dovada: 

 
int main(){ 
 char text[4]={'A','B','C','\0'}; 
 cout<<text+1<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
BC 
Press any key to continue . . .*/ 

Iată şi un string alocat dinamic: 

 
int main(){ 
 int n=10; 
 char *p=new char[n]; 
 p[0]='A';p[1]='B';p[2]='C';p[3]='\0'; 
 cout<<p<<endl; 
 delete [] p; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
ABC 
Press any key to continue . . .*/ 

 

 Citirea stringurilor de la tastatură se face prin intermediul stream-ului cin şi, cel 

mai adesea,  cu ajutorul operatorului de citire >>  aplicat lui cin şi unui pointer de tip 

char*.  Exemplul standard: 

 
int main(){ 
 char text[100]; 
 cin>>text; 
 cout<<"am citit:"<<text<<endl; 
 return 0; 
} 
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Exact acelaşi rezultat îl obţinem şi la alocarea dinamică: 

 
int main(){ 
 char *p= new char[100]; 
 cin>>p; 
 cout<<"am citit:"<<p<<endl; 
 delete [] p; 
 return 0; 
} 
 

 
 

 Când este aplicat unui pointer char* operatorul >> începe să extragă caracterele 

aflate în buffer-ul tastaturii şi le depune în memorie în locaţii succesive, începând de la 

adresa indicată de pointerul dat. Când ajunge la primul „spaţiu alb” (caracterul blanc, tab, 

line-nouă  sau retur-car) se opreşte şi adaugă, în memorie, codul terminatorului de string. 

Operatorul >> nu face nici o verificare a memoriei ocupate, programatorul trebuie să-i 

asigure din timp suficient spaţiu de memorie pentru ca stringul citit să încapă în totalitate.  

Rularea următorului program 

 
int main(){ 
 char p[5]; 
 cin>>p; 
 cout<<"am citit:"<<p<<endl; 
 return 0; 
} 
 

 
 

s-a încheiat cu  mesajul de eroare  „stack corrupted” deoarece operatorul >> a scris în 

memorie (pe stivă, acolo unde a fost alocat tabloul p) mai mulţi octeţi decât au fost re-
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zervaţi. Citirea în siguranţă a stringurilor poate fi făcută prin citirea „caracter cu ca-

racter” sau cu funcţiile membru get sau getline ale clasei basic_istream. Exemplu: 

 
int main(){  
 char* p=new char[10];//sau: char p[10]; 
 cin.getline(p,10); 
 cout<<"am citit:"<<p<<endl; 
 delete [] p; 
 return 0; 
} 

 
 

 

 

2. Stringuri constante.  Un şir de caractere scris între ghilimele desemnează un string 

constant, care nu mai poate fi modificat.  La compilare toate stringurile constante 

distincte care apar în codul sursă sunt depuse în memorie, sub formă de tablouri de 

caractere, într-o zonă specială, protejată la scriere. In exemplul de mai jos, expresia 

"ABC" este numele unui tablou de tip const char[4] (tablou de 4 constante de tip char) şi, 

prin urmare, este şi o constantă de tip pointer către char, cu valoarea: adresa primului 

caracter. 

 
int main(){ 
 cout<<"ABC"<<endl; 
 cout<<(int*)"ABC"<<endl; 
 cout<<"ABC"+1<<endl; 
 cout<<"ABC"[0]<<endl; 
 char *pChar; 
 pChar="ABC"; 
 cout<<(int*)pChar<<" "<<pChar<<endl; 
 char (*pTab)[4]; 
 pTab=&"ABC"; 
 cout<<pTab<<" "<<*pTab<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
ABC 
011D7808 
BC 
A 
011D7808 ABC 
011D7808 ABC 
Press any key to continue . . .*/ 
 



 5 

Subliniem că orice încercare de scriere în zona stringurilor constante duce la 

oprirea execuţiei. Rularea exemplului următor 

 
int main(){ 
 char *p; 
 p="ABC"; 
 cout<<(int*)p<<endl; 
 *p='a'; //incercare de scriere intr-o zona protejata 
 return 0; 
} 
 

s-a  încheiat cu un mesajul : 

 

 
 

 

3. Iniţializarea tablourilor de caractere. Deoarece tabourile de caractere sunt folosite 

cel mai adesea pentru lucru cu stringuri, limbajul a fost prevăzut cu o serie de facilităţi 

speciale privind iniţializarea acestor tablouri. Să le exemplificăm: 

  

Exemplul 3.a. Iniţializare pe componente. 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
int main(){ 
 char s[]={'a','s','d','f','g','h','j','\0'}; 
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 s[0]='A'; 
 cout<<s<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
sizeof=8 
Asdfghj 
Press any key to continue . . . */ 
 
00411655  mov         dword ptr [ebp-4],eax  
 char s[]={'a','s','d','f','g','h','j','\0'}; 
00411658  mov         byte ptr [ebp-10h],61h  
0041165C  mov         byte ptr [ebp-0Fh],73h  
00411660  mov         byte ptr [ebp-0Eh],64h  
00411664  mov         byte ptr [ebp-0Dh],66h  
00411668  mov         byte ptr [ebp-0Ch],67h  
0041166C  mov         byte ptr [ebp-0Bh],68h  
00411670  mov         byte ptr [ebp-0Ah],6Ah  
00411674  mov         byte ptr [ebp-9],0  
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
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 Observăm că s este un tablou cu exact 8 elemente, a fost alocat pe stivă începând 

cu  adresa ebp-10h (amintim că registrul ebp, extended base pointer, ţinteşte către baza 

stivei corespunzătoare apelului în execuţie) şi este încărcat octet cu octet cu codurile 

ASCII corespunzătoare. 

 

Exemplul 3.b. Iniţializare pe componente cu spaţiu prestabilit: 
 
int main() 
{ 
 char s[12]={'a','s','d','f','g','h','j','\0'}; 
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 s[0]='A'; 
 cout<<s<<endl; 
 return 0; 
} 
 
 
/*REZULTAT: 
sizeof=12 
Asdfghj 
Press any key to continue . . .*/ 
 
 
00411655  mov         dword ptr [ebp-4],eax  
 char s[12]={'a','s','d','f','g','h','j','\0'}; 
00411658  mov         byte ptr [ebp-14h],61h  
0041165C  mov         byte ptr [ebp-13h],73h  
00411660  mov         byte ptr [ebp-12h],64h  
00411664  mov         byte ptr [ebp-11h],66h  
00411668  mov         byte ptr [ebp-10h],67h  
0041166C  mov         byte ptr [ebp-0Fh],68h  
00411670  mov         byte ptr [ebp-0Eh],6Ah  
00411674  mov         byte ptr [ebp-0Dh],0  
00411678  xor         eax,eax  
0041167A  mov         dword ptr [ebp-0Ch],eax  
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 

 Observăm că acum s este un tablou cu  12 elemente, ultimele 4 fiind  iniţializate 

cu zero (instrucţiunea „xor eax,eax” este modalitatea cea mai rapidă de anulare a 

registrului eax,  xor înseamnă sau-exclusiv). 
 
 Exemplul 3.c. Iniţializare cu o constantă de tip string: 

 
int main() 
{ 
 char s[]="asdfghji"; 
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 s[0]='A'; 
 cout<<s<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
sizeof=9 
Asdfghji 
Press any key to continue . . .*/ 
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00411655  mov         dword ptr [ebp-4],eax  
 char s[]="asdfghji"; 
00411658  mov         eax,dword ptr [string "asdfghji" (417878h)]  
0041165D  mov         dword ptr [ebp-14h],eax  
00411660  mov         ecx,dword ptr ds:[41787Ch]  
00411666  mov         dword ptr [ebp-10h],ecx  
00411669  mov         dl,byte ptr ds:[417880h]  
0041166F  mov         byte ptr [ebp-0Ch],dl  
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 

 Observăm că s este un tablou de 9 octeţi dintre care ultimul este nul, în plus se 

vede cum sunt copiaţi pe stivă, din zona de stringuri constante, prin intermediul 

regiştrilor, cei 9 octeţi: de două ori câte 4 şi ultima oară unul singur,  octetul nul. 

 

Exemplul 3.d. Iniţializare cu o constantă de tip string în spaţiu prescris: 
 
 int main(){ 
 char s[12]="asdfghji"; 
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 s[0]='A'; 
 cout<<s<<endl; 
 cout<<(int)s[11]<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
sizeof=12 
Asdfghji 
0 
Press any key to continue . . .*/ 
 
00411655  mov         dword ptr [ebp-4],eax  
 char s[12]="asdfghji"; 
00411658  mov         eax,dword ptr [string "asdfghji" (417878h)]  
0041165D  mov         dword ptr [ebp-14h],eax  
00411660  mov         ecx,dword ptr ds:[41787Ch]  
00411666  mov         dword ptr [ebp-10h],ecx  
00411669  mov         dl,byte ptr ds:[417880h]  
0041166F  mov         byte ptr [ebp-0Ch],dl  
00411672  xor         eax,eax  
00411674  mov         word ptr [ebp-0Bh],ax  
00411678  mov         byte ptr [ebp-9],al  
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 

In acest caz stringul este copiat în tabloul s (cu tot cu terminatorul nul) iar restul 

elementelor sunt iniţializate cu zero. 
  
 
 Atragem atenţia că  facilităţile de iniţializare exemplificate mai sus  pot fi utilizate 

numai în cadrul instrucţiunilor de declarare ale tablourilor cu iniţializare.  Mai mult, 

aceste iniţializări, deşi folosesc simbolul „=”, nu sunt atribuiri şi nu trebuie confundate cu 

expresii în care apare operatorul de atribuire.  Următorul cod nu trece de compilare: 

 
int main(){ 
 char s[12]; 
 s="asdfghji"; 
 cout<<s<<endl;  
 return 0; 
} 
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deoarece în acest exemplu simbolul  „=” desemnează operatorul de atribuire iar 

operandul din stânga nu are l-valoare. Mai precis, operandul din dreapta,  expresia 

"asdfghji", este o constantă de tip char* şi are ca valoare adresa de memorie unde este 

depus stringul respectiv; această adresă ar trebui atribuită lui s, dar s este tot constantă de 

tip char*, este adresa primului element al tabloului s,  care adresă nu poate fi modificată 

(deoarece nu este memorată într-o locaţie de memorie pusă la dispoziţia noastră).  Aşa 

este corect: 

 
int main(){ 
 char *s; 
 s="asdfghji"; 
 cout<<s<<endl; 
 s="GATA"; 
 cout<<s<<endl; 
 return 0; 
} 
 

 Următorul exemplu de lucru cu pointeri de tip char* trece de compilare dar dă o 

eroare la execuţie: 

 
int main() 
{ 
 char *s="xyz"; 
 s="asdfghjk"; 
 cout<<s<<endl; 
 cout<<"sizeof="<<sizeof(s)<<endl; 
 cout<<s[0]<<endl; 
 s[0]='A'; //eroare la executie: scriem intr-o zona protejata! 
 return 0; 
} 
 
/*REZULTAT: 
asdfghjk 
sizeof=4 
a 
Please  tell  Microsoft  about  this  problem 
*/ 
 

 
0041153C  rep stos    dword ptr es:[edi]  
 char *s="xyz"; 
0041153E  mov         dword ptr [s],offset string "xyz" (417824h)  
 s="asdfghjk"; 
00411545  mov         dword ptr [s],offset string "asdfghjk" 
(417818h)  
 cout<<s[0]<<endl; 
 

 In acest exemplu  s este o variabilă de tip  pointer catre char, şi deci sizeof(s)=4. 

Iniţializarea  s="xyz" şi atribuirea s="asdfghjk" încarcă pe rând pointerul  s cu 

adresele stringurilor respective,  depozitate  de compilator într-o zona protejată la scriere  

(după cum am mai spus) şi orice încercare de scriere acolo este sancţionată cu oprirea 

execuţiei programului.  

 Dacă atribuim lui  s adresa unui tablou de caractere în care am depus un string, 

putem modifica acel string cum dorim prin intermediul lui s: 
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#include<iostream> 
using namespace std; 
char tab[]="abcd"; 
int main(){  
 char *s=tab; 
 cout<<(int*)s<<"!="<<(int*)"abcd"<<endl; 
 cout<<s<<endl; 
 s[0]='A'; 
 cout<<s<<endl; 
 cout<<++s<<endl; 
 cout<<*++s<<endl; 
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
00419040!=00417890 
abcd 
Abcd 
bcd 
c 
Press any key to continue . . .*/ 
 
 

 

 

 

2. Prelucrări de stringuri 
 

Stringurile sunt memorate în tablouri de caractere şi  sunt transmise spre funcţii ca 

pointeri către caractere. Să reamintim că tablourile care apar în lista parametrilor formali 

ai unei funcţii sunt interpretate de compilator ca fiind variabile de tip pointer: 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
 
void f1(char text[33]){ 
 *++text='1'; 
 cout<<text<<endl; 
 return; 
} 
 
void f2(char text[]){ 
 *++text='2'; 
 cout<<text<<endl; 
 return; 
} 
 
void f3(char *text){ 
 *++text='3'; 
 cout<<text<<endl; 
 return; 
} 
int main(){ 
 char tab[100]="asdfgjklmn"; 
 f1(tab); 
 f2(tab); 
 f3(tab);  
 return 0; 
} 
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/*REZULTAT: 
1dfgjklmn 
2dfgjklmn 
3dfgjklmn 
Press any key to continue . . .*/ 
 

 
00411D55  mov         dword ptr [ebp-4],eax  
 char tab[]="asdfgjklmn"; 
00411D58  mov         eax,dword ptr [string "asdfgjklmn" (417888h)]  
00411D5D  mov         dword ptr [ebp-14h],eax  
00411D60  mov         ecx,dword ptr ds:[41788Ch]  
00411D66  mov         dword ptr [ebp-10h],ecx  
00411D69  mov         dx,word ptr ds:[417890h]  
00411D70  mov         word ptr [ebp-0Ch],dx  
00411D74  mov         al,byte ptr ds:[00417892h]  
00411D79  mov         byte ptr [ebp-0Ah],al  
 f1(tab); 
00411D7C  lea         eax,[ebp-14h]  
00411D7F  push        eax   
00411D80  call        f1 (41126Ch)  
00411D85  add         esp,4  
 f2(tab); 
00411D88  lea         eax,[ebp-14h]  
00411D8B  push        eax   
00411D8C  call        f2 (411276h)  
00411D91  add         esp,4  
 f3(tab); 
00411D94  lea         eax,[ebp-14h]  
00411D97  push        eax   
00411D98  call        f3 (411271h)  
00411D9D  add         esp,4  
 return 0; 
00411DA0  xor         eax,eax 
 

 Dacă studiem porţiunea de cod  dezasamblat de mai sus observăm că toate cele 

trei apeluri sunt rezolvate la fel: la intrarea în execuţie funcţiile găsesc pe stivă adresa 

tabloului tab, atât şi nimic altceva  (din cod ne dăm seama că tab începe la adresa [ebp-

14h] şi se termină la [ebp-0Ah]).  Apelul f1(tab), de exemplu, este rezolvat astfel: 

valoarea ebp-14h este depusă în registrul eax care apoi este împins pe stivă devenind 

astfel valoarea actuală a singurului parametru formal al funcţiei f1, pointerul  text,  este 

apelat apoi codul funcţiei f1, iar în final, după  revenirea din f1,  pointerul stivei (registrul 

esp), este mărit cu 4 şi astfel stiva “coboară” şi se eliberează spaţiul alocat pointerului 

text. Intrebare: apelul f1(++tab)trece de compilare? Dar apelul f1("asdfgjklmn")? 

 Subliniem că, deoarece transmiterea unui string între două funcţii are loc numai 

sub formă de pointer către primul caracter, funcţia care trimite acest pointer (ori ca 

parametru de intrare, ori ca rezultat returnat) trebuie să asigure spaţiul de stocare al 

stringului prelucrat.  In exemplul precedent alocarea spaţiului necesar este făcută în main 

(prin declaraţia char tab[100]) şi adresa acestui spaţiu este transmisă către funcţiile 

apelate. Reciproc, se poate ca în corpul unei funcţii apelate un string (citit de la tastatură, 

de exemplu) să fie depus într-un spaţiul alocat cu new în zona de memorie liberă, dar în 

acest caz funcţia trebuie neaparat să returneze adresa acestui string. 
 
 Prezentăm mai jos câteva funcţii utilizate în prelucrarea stringurilor. Prima, 

strlen(char *s), returnează lungimea stringului ţintit de pointerul s pe care o află 

făcând diferenţa dintre adresa terminatorului de string (caracterul nul)  şi adresa primului 



 11

caracter al stringului. Pentru a afla adresa terminatorului, stringul este parcurs cu 

pointerul t:  
 
int strlen(char *s){ 
 char *t=s; 
 while (*t) t++; 
 return t-s; 
} 
 

A doua funcţie, strcpy(char *d, char *s) copie stringul ţintit de pointerul s (sursa) 

într-o locaţie de memorie rezervată în prealabil de către funcţia apelantă şi indicată de 

pointerul d (destinaţie).  Atenţie, la apelare adresele date de s şi d trebuie să fie suficient 

de îndepărtate între le astfel ca cele două stringuri  să nu se suprapună pe nici o porţiune a 

lor.  Funcţia reurnează, pentru a respecta tradiţia, adresa stringului destinaţie. 
 
char* strcpy(char *d, char *s){  // d   <- s  
 char *t = d; 
 while (*t++ = *s++); 
 return d; 
} 
 
Următoarea funcţie, strcat(char *d, char *s) concatenează stringurile ţintite de 

poinerii  s  şi d, copiind caracterele lui s imediat după ultimul caracter nenul al lui d: 
 
char* strcat(char *d, char *s){  // d+s <- s 
 char *t=d; 
 while(*t) t++;  
 while(*t++ = *s++); 
 return d; 
} 
In sfârşit, ultima funcţie, strcomp(char *d, char *s) compară stringurile ţintite de 

poinerii  s  şi d. Rezultatul returnat este nul dacă stringurile coincid, este strict pozitiv 

dacă s se află înaintea lui d în ordine alfabetică (lexicografică) şi strict negativ în caz 

contrar. Cele două stringuri sunt parcurse în acelaşi timp atât timp cât caracterele 

corespunzătoare sunt egale şi nenule, ordinea numerică a ultimilor două caractere 

comparate ne dă ordinea lexicografică a stringurilor. 
 
int strcomp(char *d, char *s){ 
 while(*d==*s && *s){ 
  d++; 
  s++; 
 } 
 return *d-*s; 
} 
 

Vom exemplifica utilizarea funcţiilor de mai sus printr-un program în care în-

cărcăm într-un tabel (static) de pointeri de tip char* adresele unor stringuri alocate 

dinamic   prin intermediul unei zone tampon (buffer) : 
 
 
int citeste(char** tab, int nmax){ 
 char* buffer=new char[1000]; 
 char* stop="GATA"; 
 char* aux; 
 int n; 
 cout<<"Dati cel mult "<<nmax<<" de linii."<<endl; 
 cout<<"Introducerea datelor se termina cu "<<stop<<endl; 
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 for(n=0; n<1000;n++){ 
  cin.getline(buffer,1000); 
  if (strcomp(buffer,stop)==0) break; 
  aux=new char[strlen(buffer)+1]; 
  strcpy(aux,buffer); 
  tab[n]=aux; 
 } 
 delete [] buffer; 
 return n; 
} 
 
void afiseaza(char** tab, int n){ 
 cout<<"Ati scris:"<<endl; 
 for(int i=0;i<n;i++)cout<<tab[i]<<endl; 
 return; 
} 
 
int main(){ 
 const int nmax=100; 
 char* tab[nmax]; 
 afiseaza(tab,citeste(tab,nmax)); 
 return 0; 
} 
 
 

In exemplul următor considerăm pentru început o matrice de tip char[8][100] şi o 

încărcăm cu câte un string în fiecare dintre cele 8 linii. Dorim să ordonăm apoi liniile în 

ordine lexicografică. Aplicăm sortarea prin “metoda bulelor”: parcurgem tabloul în 

căutarea a două linii consecutive care nu sunt în ordinea dorită. Atunci când găsim o 

pereche de astfel de linii, le schimbăm între ele, consemnăm evenimentul într-o variabilă 

logică şi continuăm parcurgerea până la capăt a tabloului. Repetăm întreaga operaţie de 

verificare a ordinii elementelor consecutive atât timp cât în etapa precedentă a fost 

depistată măcar o pereche necorespunzatoare. 
 
int main(){ 
 enum logic {eGata, nuiGata}; 
 char tab[8][100]={"unu","unul","niciunul","un","una", 
   "altul","alta","alt"}; 
 int i; 
 logic cumEste; 
 char buff[100]; 
 do{ 
  cumEste=eGata; 
  for(i=0;i<7;i++){ 
   if(strcmp(tab[i],tab[i+1])>0){ 
    cumEste=nuiGata; 
    strcpy(buff,tab[i]); 
    strcpy(tab[i],tab[i+1]); 
    strcpy(tab[i+1],buff); 
   } 
  } 
 }while(cumEste==nuiGata); 
 cout<<"REZULTAT:"<<endl; 
 for(i=0;i<8;i++) 
  cout<<tab[i]<<endl; 
  
 return 0; 
} 
/*REZULTAT: 
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alt 
alta 
altul 
niciunul 
un 
una 
unu 
unul 
Press any key to continue...*/ 
 

Modul de lucru cu şiruri de caractere prezentat mai sus este ineficient: mutăm de 

prea multe ori caracterele stringurilor dintr-un loc în altul. Soluţia ?, nu le mai mutăm de 

loc: încărcăm un tablou de pointeri cu adresele liniilor şi schimbăm numai adresele 

liniilor între ele, nu şi liniile: 
 
int main() 
{ 
 enum logic {eGata, nuiGata}; 
 char tab[8][100]={"unu","unul","niciunul","un","una", 
    "altul","alta","alt"}; 
 
 char* p[8];  //tablou de 8 pointeri de tip char* 
 int i; 
 logic cumEste; 
 char *pAux; 
 
 for(i=0;i<8;i++) 
  p[i]=tab[i]; //<=>p[i]=&tab[i][0]; 
 do{ 
  cumEste=eGata; 
  for(i=0;i<7;i++){ 
   if(strcmp(p[i],p[i+1])>0){ 
    cumEste=nuiGata; 
    pAux=p[i]; 
    p[i]=p[i+1]; 
    p[i+1]=pAux; 
   } 
  } 
 }while(cumEste==nuiGata); 
  
 cout<<"REZULTAT:"<<endl; 
 
 for(i=0;i<8;i++) 
  cout<<p[i]<<endl;  
 return 0; 
} 
 

Temă: după ce s-a aflat ordinea lexicografică a liniilor lui tab, să se schimbe între 

ele aceste linii astfel încât în tab ele să fie aranjate în ordine. 
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3. Structuri cu membri de tip char* 

 

  In general, în cazul structurilor cu membri alocaţi dinamic, trebuie acordată o 

atenţie deosebită alocării, dealocării şi copierii acestor structuri.  Să urmărim exemplul 

următor: 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
struct Carte{ 
 char *autor; 
 char *titlu; 
 int an; 
}; 
int strlen(char *s){ 
 char *t=s; 
 while (*t) t++; 
 return t-s; 
} 
char* strcpy(char *d, char *s){   
 char *t = d; 
 while (*t++ = *s++); 
 return d; 
} 
Carte initCarte(char * autor, char * titlu, int an){ 
 Carte rez; 
 rez.autor= new char[1+strlen(autor)]; 
 rez.titlu= new char[1+strlen(titlu)]; 
 strcpy(rez.autor,autor); 
 strcpy(rez.titlu,titlu); 
 rez.an=an; 
 return rez; 
} 
void stergeCarte(Carte carte){ 
 delete[] carte.autor; 
 delete[] carte.titlu; 
} 
Carte clonaCarte(Carte carte){ 
 return initCarte(carte.autor,carte.titlu,carte.an); 
} 
 
void afisCarte(char * mesaj, Carte carte){ 
 cout<<mesaj<<" "; 
 cout<<carte.autor<<"  "; 
 cout<<carte.titlu<<"  "; 
 cout<<carte.an<<endl; 
} 
int main(){ 
 cout<<"ATRIBUIRE"<<endl; 
 Carte aux1,aux2; 
 aux1=initCarte("V. Vasilescu","V++",2050); 
 aux2=aux1;  //gemeni siamezi 
 afisCarte("aux1 initial:",aux1); 
 afisCarte("aux2 initial:",aux2);  
 aux2.autor[0]='X'; 
 aux2.an=2066; 
 afisCarte("aux1  final: ",aux1); 
 afisCarte("aux2  final: ",aux2);  
 stergeCarte(aux1);  
 //stergeCarte(aux2);//GRESIT! 
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 cout<<"CLONARE"<<endl;  
 aux1=initCarte("V. Vasilescu","V++",2050); 
 aux2=clonaCarte(aux1); // gemeni disjuncti, clone 
 afisCarte("aux1 initial:",aux1); 
 afisCarte("aux2 initial:",aux2);  
 aux2.autor[0]='X'; 
 aux2.an=2066; 
 afisCarte("aux1  final: ",aux1); 
 afisCarte("aux2  final: ",aux2); 
 stergeCarte(aux1); 
 stergeCarte(aux2); 
 return 0; 
} 
/* 
ATRIBUIRE 
aux1 initial: V. Vasilescu  V++  2050 
aux2 initial: V. Vasilescu  V++  2050 
aux1  final:  X. Vasilescu  V++  2050 
aux2  final:  X. Vasilescu  V++  2066 
CLONARE 
aux1 initial: V. Vasilescu  V++  2050 
aux2 initial: V. Vasilescu  V++  2050 
aux1  final:  V. Vasilescu  V++  2050 
aux2  final:  X. Vasilescu  V++  2066 
Press any key to continue . . .*/ 
 
 Este evident că o structură de tip Carte nu poate fi utilizată cu cei doi pointeri 

„cap de string” ţintind în gol, de aici rezultă necesitatea funcţiei initCarte() care alocă 

spaţiul necesar, încarcă în el cele două stringuri şi îndreaptă cei cei doi pointeri către 

acestea,  construind astfel un obiect format din cinci elemente: un întreg, doi pointeri de 

tip char* şi cele două stringuri ţintite de aceştia.  

 Observăm că o atribuire de forma 
 aux2=aux1;  
copie numai valoarea pointerilor „cap de string” din aux1 în aux2, altfel spus ea 

îndreaptă numai pointerii corespunzători către aceleaşi ţinte din heap, cele două obiecte 

având astfel în comun stringurile care precizează autorul şi titlul, comportându-se  astfel 

ca o pereche de gemeni siamezi. Uneori o astfel de situaţie poate fi folositoare (pentru 

economisirea memoriei şi scurtarea timpuluide execuţie) dar ea nu trebuie confundată cu 

realizarea unei copii disjuncte de original, caz în care trebuie folosită funcţia de clonare 

clonaCarte(), special implementată în acest scop.  

 Subliniem că înaintea celui de al doilea apel de forma 
 aux1=initCarte("V. Vasilescu","V++",2050); 

era obligatorie dealocarea structurii aux1 (cu apelul stergeCarte(aux1)), altfel spaţiul 

alocat în heap de apelul precedent al funcţiei initCarte() ar fi rămas ocupat definitiv în 

mod inutil prin pierderea oricărei referinţe către el.  

 


