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Data Types, Arrays and Pointers 

Sistemul de operare alocă memorie și selectează ce va fi stocat în memoria selectată pe baza 
tipului de dată al variabilei. 

Tipul de dată definește modul de utilizare al unui identificator, ce tip de date poate stoca și ce 
tipuri de operații se pot face cu el. 

Sunt câteva tipuri de date predefinite în C++. 

Operații premise în C++ 

Mai jos sunt date câteva tipuri de expesii premise și nepermise în C++ : 
 
55+15 // legal C++ expression 
//Both operands of the + operator are integers 
 
55 + "John" // illegal 
// The + operator is not defined for integer and string 
 
"Hello," + "John" // legal 
// The + operator is used for string concatenation 

Tipuri de date numerice  

Tipurile de date numerice pot fi: 
Integers (intregi, toate numerele), cum sunt: -7, 42. 
Floating point numbers, (numere în firgulă mobilă) cum sunt: 3.14, -42.67. 

Strings & Characters (Șiruri și Caractere) 

Un șir/string este compus din numere, caractere sau simboluri. Șirurile sunt plasate între 
ghilimele duble : "Salut", "Numele meu este Andrei",  și altele. 
 
Caracterele sunt o singură literă sau symbol, și trebuie plasat între ghilimele simple, precum: 
'a', 'b', etc. 
 

• 'a' – este un character 
• "a"  este unn șir (string) 

Booleans 

Tipul de date Boolean întoarce doar două valori posibile:: true/adevărat (1) și false/fals (0). 
Expresiile condiționale sunt exemple de date de tip Boolean.  

Numerele întregi - Integers -  

Numerele integer conțin numere întregi, nefracționare, ce pot fi positive sau negative. 
Exemple de numere întregi: 42, -42. 
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Mărimea unui număr întreg depinde de arhitectura sistemului de calcul pe catre rulează 
programul, dar nu poate fi mai mic decăt 4 octeți (bytes)  
4*8=32 biți 
232 =  
 

• -32,768 şi 32,767 (sisteme de calcul pe 16 biţi) sau între  
• -2,147,483,648 şi 2,147,483,647 (sisteme de calcul pe 32 de biţi). 
• 4,294,967,296 – pentru valoarea fără semn (unsigned) 

 
Pentru a defini un număr întreg se folosește cuvântul cheie int: 
int a = 42; 
 
Tipul întreg, ca și alte tipuri de bază, pot fi modificate folosind unul sau mai multe dintre 
următorii modificatori de tip: 

• signed:  poate ține atât numere positive cât și negative. 
• unsigned: poate ține doar numere positive. 
• short: jumătate din dimensiunea implicită. 
• long: dublu față de dimensiunea implicită. 

 
de exemplu : unsigned long int a; 

Floating Point Numbers / numere în virgulă mobilă 

O variabilă de tip virgulă mobilă poate conține numere reale, cum ar fi: 420.0, -3.33, sau 
0.03325.  
Cuvintele virgulă mobilă se referă la faptul că un număr variabil de numere pot apare înainte 
și după virgulă (punctual zecimal). 
Sunt trei tipuri diferite de date în virgulă mobilă: float, double, și long double. 
Numerele în virgulă mobilă sunt întotdeauna cu semn. 

• float = 4 octeți; 
• double = 8 octeți; 
• long double =  8 sau 16 octeți. 

 
ecxemplu: 
double temp = 4.21; 
 
 

Strings - Șiruri 

Un șir este o secvență ordonată de caractere, încadreate între ghilimele duble ” ”. 
Fac parte din biblioteca standard. 
Trebuie inclusă biblioteca string pentru a putea realize operații cu șiruri, sau o altă bibliotecă 
ce o conține, cum ar fi <iostream>.. 
 
#include <string> 
using namespace std; 
int main() { 
string a = "I am learning C++"; 
return 0; 
}  
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Characters - Caractere 
O variabilă de tip character / char, conține un octet întreg. În loc să interpretăm caloarea unui 
character ca întreg, valoarea unei variabile tip character este  de obicei interpretată ca un 
character ASCII 
Caracterele sunt incluse între ghilimele simple, precum:  'a', 'b', etc). 
de exemplu:  
char test = 'S'; 
 
American Standard Code for Information Interchange (ASCII) este o schemă de codare a 
caracterelor care este utilizată pentru a reprezenta textul în calculatoare.  

Booleans 

Variabilele de tip Boolean au doar două valori posibile: true (1) and false (0). 
Pentru a declara o variabilă de tip Boolean se folosește cuvântul cheie bool: 
 
bool online = false; 
bool logged_in = true; 
 
Dacă o valoare booleană este atribuită unui întreg, true devine 1 și false devine 0. Dacă o 
valoare întreagă este atribuită unui Boolean, 0 devine false și orice valoare diferită de zero 
devine true. 

Reguli de numire a variabilelor  

Când definim numele unei variabile trebuie să urmăm următoarele reguli; 
• toate numele de variabilele trebuie să înceapă cu o literă din alfabet sau cu caracterul 

underscore ( _ ); 
• după prima literă, pot urma alte litere sau numere; 
• nu sunt permise spațiu sau caractere speciale. 

 
Sunt două convenții de numire a variabilelor: 

• Pascal case: prima literă a identificatorului și prima literă a fiecărui cuvânt concatenat 
sunt mari, de exemplu: BackColor; 

• Camel case: prima literă a identificatorului este mică iar prima literă a celorlalte 
cuvinte concatenate este mare: backColor. 

 
C++ este case-sensitive – adică se face distincție între litera mare și litera mică: A diferit de a. 

Arrays (Vectori, Mulțimi) 

Un array este utilizat pentru a stoca o colecție de date, - reprezintă o colecție de variabile care 
sunt de același tip. 
În loc să declarăm mai multe variabile pentru a stoca valori individuale, putem declara o 
singură variabilă în care vom stoca toate valorile.  
Când se declară un array, se specifică tipul elementelor și numărul acestora. 
 
De exemplu: 
int a[5]; 
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Variabila a a fost declarată ca array de 5 elemente de tip int. 
 
Un array poate fi inițializat astfel: 
int b[5] = {11, 45, 62, 70, 88}; 
int b[] = {11, 45, 62, 70, 88}; 
 
Dacă nu se dă dimensiunea unui array la inițializarea sa, acestuia i se atribuie dimensiunea 
dată de numărul elementelor definite. 
Numărul de valori dintre { } nu trebuie să exceadă numărul dintre [ ]. 
 
Fiecare element din array are un index, care specifică poziția fiecărui element din mulțime. 
Primul element are indexul 0. 
Pentru array-ul b creat anterior, index-ii sunt: 

 
 
Pentru a accesa un element: b[0], se scrie numele variabilei de tip array urmat de index plasat 
între paranteze drepte [ ] 
 
De example:  
int b[] = {11, 45, 62, 70, 88}; 
 
cout << b[0] << endl;   // Outputs 11 
 
cout<< b[3] << endl;   // Outputs 70 

Accessing Array Elements 

Pentru a atribui o valoare unui element din mulțimea b: 
b[2] = 42; 
 
De obicei, operațiile asupra mulțimilor de tip array se fac cu ajutorul buclelor, cea mai des 
utilizată este for. 
 
De ex: se declară o variabilă de tip array de tip int cu 5 elemente, și vom atribui câte o valoare 
fiecărui element din mulțime: 

  
 
Program ce calculează suma elementelor unui array: 
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Two-Dimensional Arrays - Mulțimi bidimensionale 
Inițializare : 
 
Array cu 2 linii și 3 coloane:  
 
int x[2][3] = { 
{2, 3, 4}, // primul rând 
{8, 9, 10} // al doilea rând 
}; 
 
sau : int x[2][3] = {{2, 3, 4}, {8, 9, 10}}; 
 
Accesrea elementelor :  
int x[2][3] = {{2, 3, 4}, {8, 9, 10}}; 
cout << x[0][2] << endl; 
 
//Outputs 4  
 
Multi-Dimensional Arrays 
Mulțimile pot conține un număr nelimitat de dimensiuni, 
 
string threeD[42][8][3]; 
 
Exemplul de mai sus definește o mulțime de șiruri de caractere de trei dimensiuni. Mulțimile 
mai mari de trei dimensiuni sunt greu de administrat. 

Pointers - Pointeri 

Fiecare variabilă este o locație de memorie, care are definită o adresă. 
Această adresă poate fi accesată folosind operatorul ampersand (&), numit de asemenea 
adresă a operatorului, care indică o adresă în memorie.  
 
De exemplu: 
 
 

 
 

 
Acest cod prezintă la ieșire adresa memoriei care stochează variabila ”a” 
 
Un pointer este o variabilă, ce are ca valoare adresa altei variabile. În C++, pointerii ne ajută 
să realizăm anumite task-uri mai ușor. Dar, alocarea dinamică a memoriei nu poate fi făcută 
fără pointeri. 
 
Toți pointerii au același tip de dată: long hexadecimal, ce reprezintă adresa memoriei. 
O variabilă pointer trebuie declarată înainte de a lucra cu ea, ca orice variabilă. 
 
Semnul asterisk *, este utilizat pentru a declara un pointer.  
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Exemple de declarații valide a unor pointeri: 
 
int *ip; // pointer to an integer 
double *dp; // pointer to a double 
float *fp; // pointer to a float 
char *ch; // pointer to a character 
 
void *generic ; // pointer generic.  
 
Exact ca la variabile, dăm pointerului un nume și-i definim tipul, la care pointerul indică. 
Semnul asterisk poate fi plasat lângă tipul datei, numele variabilei sau chiar în mijloc. 
 

Utilizarea Pointerilor 

În programul următor, asignăm adresa unei variabile la un pointer.  
 

 

 

 
Se declară un pointer către un întreg numit scorPtr, și îi asignăm locația memoriei variabilei 
scor folosind operatorul ampersand (&). Acum, valoare lui scorPtr este adresa locației de 
memorie unde este stocată variabila scor. 
 
Operații cu Pointer  
Sunt doi operatori pentru pointeri:  

• & - operatorul adresă (de referenţiere): returnează adresa memoriei operandului; 
• * - operatorul de indirectare (de deferenţiere) cuprins sau dereferire: returnează 

valoarea variabilei localizate la adresa specificată de operand. 
 
Exemple: 
 
 
Instrucțiuni Rezultat 
int var = 50; 
int *p; 
p = &var; 

 

cout << var << endl; 50 (valoarea variabilei) 
cout << p << endl; 0x29fee8 (adresa memoriei variabilei) 
cout << *p << endl; 50 (valoarea variabilei stocate în pointerul p 
 
 
Asterisk (*) este utilizat în declararea pointerului pentru simplu scop de a indica că acesta este 
un pointer. (* este parte a specificatorului de tip). Nu trebuie confundat cu operatorul 
dereferențiere, care este utilizat pentru a obține valoarea localizată la adresa specificată. Sunt 
două lucruri diferite reprezentate cu același semn. 
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Dereferențierea * 
  
Operatorul de deferențiere (*) este de fapt un alias pentru variabila pointer.  
De exemplu: 
 
int x = 5; 
int *p = &x; 
 
x = x + 4; 
 x = *p + 4; 
*p = *p + 4;  
 
Toate cele trei declarații anterioare sunt echivalente și întorc același rezultat. Putem accesa 
variabil prin dereferențierea pointerului la variabilă. 
Deoarece p este pointer la variabila x, dereferențierea pointerului (*p) reprezintă exact 
variabila x. 
 
 
 Memoria Statică și Dinamică  
 
În C++, memoria este împărțită în două părți: 

- The stack / stivă: toate variabilele locale ocupă memoria din stivă. 
- The heap: memorie nefolosită de program, dar care poate fi accesată de program când 

folosim alocarea dinamică a memoriei. 
 
De multe ori, nu putem ști dinainte de câtă memorie ai nevoie pentru a stoca o informație 
particulară într-o variabilă definită și dimensiunea memoriei necesară poate fi determinată în 
timpul rulării programului. 
Poți aloca memorie în timpul rulării în heap pentru variabila de un anumit tip folosind 
operatorul new, care returnează adresa spațiului alocat: new int; 
Aceasta alocă cantitatea de memorie necesară stocării unui întreg în heap, și întoarce acea 
adresă. 
 
Memoria dinamică  

Adresa alocată poate fi stocată într-un pointer, care poate fi apoi dereferențiat pentru a accesa 
variabila, exemplu: 

int *p = new int; 
*p = 5; 

Am alocat dinamic memorie pentru un întreg, și i-am atribuit valoarea 5. Pointerul p este 
stocat în stack ca variabilă locală, și păstrează ca valoare adresa memoriei alocate în heap. 

Pentru variabilele locale din stack, administrarea memoriei se face automat de procesor. 

În heap, este necesar să administrăm manual memoria alocată dinamic, și să folosim 
operatorul delete pentru a elibera memoria când nu mai avem nevoie de ea: delete pointer. 
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Exemplu: 

 

 

Dacă uităm să eliberăm memoria, aceasta va sta ocupată până la terminarea rulării 
programului, ceea ce va duce la pierderi de memorie. 

Bălăbăneala pointerilor - Dangling Pointers 

Operatorul delete eliberează memoria alocată variabilei, dar nu șterge pointerul, deoarece 
acesta este stocat în stack. 
Pointerii care ”punctează” către o locație de memorie inexistentă se numesc pointeri 
bălăbăniți. 
 
int *p = new int; // request memory 
*p = 5; // store value 
 
delete p; // free up the memory 
// now p is a dangling pointer 
 
p = new int; // reuse for a new address 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
cout << *p; 5 
 
Pointerul NULL este o constantă cu cu valoarea zero, ce este definit în câteva biblioteci  
standard, inclusiv iostream. 
Este o bună practică saă atribuim valoarea NULL unui pointer variabilă când îl declarăm, în 
cazul în care nu avem adresa exactă ce trebuie atribuită. Un pointer căruia îi atribuim valoarea 
NULL se numește ponter null. 
Exemplu: 
 
int *ptr = NULL; 

Memoria dinamică 

Memoria dinamică poate fi folosită, de asemenea, și pentru mulțimi:  
 
For example:  
int *p = NULL; // Pointer initialized with null 
p = new int[20]; // Request memory 
delete [] p; // Delete array pointed to by p  
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Alocarea dinamică a memoriei este utilă în multe situații, de exemplu ca atunci când 
programul depinde de o intrare. Ca exemplu, când programul trebuie să citească un fișier 
imagine, nu se cunoaște dinainte dimensiunea imaginii și cantitatea de memorie necesară 
stocării ei. 
 

sizeof 

În timp ce mărimea memoriei alocată pentru diferite tipuri de date depinde de arhitectura 
calculatorului utilizat, C++ garantează o mărime minimă pentru fiecare tip de dată, precizată 
în tabelul de mai jos:  
 

 
 
Operatorul sizeof poate fi utilizat pentru a afla mărimea unei variabile sau a unui tip de dată, 
în bytes (octeți = 8 biți). 
Sintaxa este: sizeof (data type). 
 
De exemplu: 

 
 

 
Dimensiunea unei mulțimi - Size of an Array 
De exemplu: 

 
 

 
 
Pe calculatorul nostru, double ocupă 8 bytes. Mulțimea stochează 10 valori double, deci 
întreaga mulțime ocupă 80 (= 8*10) bytes de memorie.  
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