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Datele prelucrate de algoritmi

 Datele sunt șiruri de biți prelucrate de calculator.

 Datele pot fi clasificate folosind mai multe criterii:

 după natura (tipul) datelor: 

 Date de tip întreg(int, long);

 Date de tip real(float, double);

 Date de tip logic (boolean);

 Date de tip caracter (char).

Tipul datelor determină modul în care sunt reprezentate datele în memoria internă 

și operatorii permiși pentru prelucrarea acestor date.

În limbajul C++ mai sunt implementate:

 Tipul de date pointer

 Tipul de date referință



Criterii de clasificare a datelor:

 Criteriul compunerii:

 Date simple sau elementare

 Date compuse sau structuri de date:

• Tabloul de memorie

• Fișierul

• Șirul de caractere

• Înregistrarea

 Criteriul variabilității:

 Constante

 Variabile



Tipul de dată pointer

 Tipurile de date studiate au fost prelucrate prin intermediul numelui atribuit atunci când 
aceasta a fost definită. Datele pot fi prelucrate și cu ajutorul adresei de memorie la care 
este stocată valoarea sa. Pentru a prelucra datele cu ajutorul adreselor de memorie 
vom utiliza tipul de dată pointer sau adresă.

 Pointerul este o variabilă de memorie în care este reținută o adresă. Un pointer se 
asociază întotdeauna unui tip de dată numit tip de bază.

 Un pointer indică o zonă de memorie care conține o dată.

 Declararea variabilelor de tip pointer se poate face:

tip_dată   *nume_variabilă;

Tipul de bază Operatorul de referință Numele variabilei

Ex: char *p;

int *x;

float *z;



Operatori pentru variabile de tip pointer

 Pe variabilele de tip 

pointer se pot aplica 

următoarele tipuri de 

operatori:

 Specifici

 De atribuire

 Aritmetici

 Relaționali

Operatorii specifici variabilelor de tip pointer sunt:

 Operatorul de adresare & - se aplică pe o variabilă sau pe

un element al unui tablou și furnizează adresa variabilei sau

a elementului. Nu se poate aplica unei expresii sau unei

constante. Rezultatul obținut este tot de tip pointer, operația

numindu-se referențierea unei variabile.

 Operatorul de redirectare * - se aplică pe o variabilă de tip

pointer și furnizează valoarea variabilei de memorie care se

găsește la adresa memorată în pointer. Rezultatul obținut

este de tipul datei asociate pointerului, operația numindu-se

dereferențierea unui pointer.



 Pointerii reprezintă adrese ale unei zone de memorie (conținutul unei variabile de memorie 

de tip pointer este o adresă de memorie);

 Accesul la o zonă de memorie se poate face fie folosind identificatorul asociat zonei de 

memorie (numele variabilei), fie folosind adresa zonei de memorie obținută prin operatorul 

de redirectare * (conținutul unei adrese de memorie indicate de un pointer se referă cu *p).

 Localizarea unei date memorate într-o variabilă de memorie se poate face prin:

 Adresare directă – folosind numele variabilei de memorie;

 Adresare indirectă – folosind o variabilă de tip pointer în care este memorată adresa 

zonei de memorie în care este stocată data.



Exemple



Șirul de caractere

 Șirul de caractere este o structură de date care este formată dintr-o mulțime ordonată de
caractere, în care fiecare caracter se identifică prin poziția sa în cadrul mulțimii.

 În limbajul C++ implementarea șirurilor de caractere se face sub forma unui tablou unidimensional
ale cărui elemente sunt de tip caracter.

 În general, tablourile au două lungimi: o lungime fizică (nr. maxim de elemente pe care le poate
avea tabloul) și o lungime logică (nr. de elemente din tablou folosite la o execuție). Și în cazul unui
tablou de caractere există o lungime fizică și o lungime logică. Deosebirea dintre un tablou de
caractere și alte tipuri de tablouri este posibilitatea de a marca sfârșitul logic al tabloului prin
folosirea caracterului NULL (constanta caracter ‘\0’). Acest caracter se adaugă la sfârșitul
caracterelor memorate în tablou, ca un terminator. De aceea, tabloul de caractere trebuie declarat
cu un caracter mai mult decât cel mai mare șir de caractere pe care îl poate conține.

 Lungimea maximă a șirului de caractere este de 25 de octeți, din care s-au ocupat 12 caractere:
11 pentru șirul “Informatica” și unul pentru caracterul NULL care este adăugat automat de către
compilator.

 Lungimea unui șir de caractere reprezintă numărul de caractere din șir, fără caracterul NULL;

 Șirul vid sau șirul nul este șirul care are lungimea 0.

De exemplu, o mulțime ordonată de maxim 20 de caractere, va trebui declarată:

char s[21];

Un șir de caractere poate fi inițializat cu o constantă de tip șir de caractere astfel:

char s[25]=“Informatica”;



Tipul de date referință

 Acest tip de date permite folosirea mai multor identificatori pentru aceeași variabilă de memorie. 
Declararea unei variabile de tip referință se poate face astfel:

tip_data & nume_variabila = nume_variabila_referita;

Exemplu:

int x=10;

&y=x;

 Variabila y este o referință către variabila x. Prin referință, variabilei x i s-a mai dat un nume –
y. Cele două variabile au aceleași atribute, dar nume diferite.

 Tipul referinței și tipul variabilei referite trebuie să fie același.

 Referința trebuie inițializată în momentul declarării ei.

 Tipul de date referință, ca și tipul de date pointer, conține o adresă. Pentru a avea acces prin 
referință la o variabilă este suficient numele variabilei referință.

 După ce a fost inițializată, referința nu mai poate fi modificată.

 Nu se poate crea un pointer la o referință.

 Nu este permisă declararea unei referințe la o adresă esprimată printr-o referință sau printr-un 
pointer.

 Operatorii aplicați variabilelor referință modifică valorile variabilelor memorate la adresa 
variabilei referite.


