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CLASE şi OBIECTE 

 

1. Definiţia clasei. Date şi funcţii membre ale clasei. 
 

În programarea problemelor complexe intervin concepte noi care nu pot fi exprimate 

simplu prin tipuri predefinite de date. Orice limbaj de programare pune la dispoziţia 

programatorului un număr de tipuri predefinite, care însa, în mod frecvent, nu corespund tuturor 

conceptelor necesare programului. Astfel de concepte se implementează în limbajul C++ prin 

intermediul claselor. O clasa este un tip de data definit de utilizator. O declarare a unei clase 

defineşte un tip nou care reuneşte date şi funcţii. Acest tip nou poate fi folosit pentru a declara 

obiecte de acest tip. Deci, un obiect este un exemplar (instanţa) a unei clase. 

Forma generala de declaraţie a unei clase este următoarea: 
 

class nume_clasa{ 

date şi funcţii membre private 

specificatori_de_acces 

date şi funcţii membre 

specificatori_de_acces 

date şi funcţii membre 

......................... 

specificatori_de_acces 

date şi funcţii membre 

} lista_obiecte; 

 

Corpul clasei conţine definiţii de date membre ale clasei şi definiţii sau declaraţii 

(prototipuri) de funcţii membre ale clasei, despărţite prin unul sau mai mulţi specificatori de 

acces. Un specificator de acces poate fi unul din cuvintele cheie din C++: 
 

public: 

private: 

protected: 

 

Specificatorii private şi protected asigura o protecţie de acces la datele sau 

funcţiile membre ale clasei respective, iar specificatorul public permite accesul la acestea şi 

din afara clasei. Efectul unui specificator de acces durează până la următorul specificator de 

acces. Implicit, daca nu se declara nici un specificator de acces, datele sau funcţiile membre sunt 

de tip private. 

O clasa are un domeniu de definiţie (este cunoscuta în acest domeniu) care începe de la 

prima poziţie după încheierea corpului clasei şi se întinde până la sfârşitul fişierului în care este 

introdusa definiţia ei şi al fişierelor care îl includ pe acesta. Datele şi funcţiile membre ale clasei 

care nu sunt declarate public au în mod implicit, ca domeniu de definiţie, domeniul clasei 

respective, adică sunt cunoscute şi pot fi folosite numai din funcţiile membre ale clasei. Datele şi 

funcţiile membre publice ale clasei au ca domeniu de definiţie întreg domeniul de definiţie al 

clasei, deci pot fi folosite în acest domeniu. Pentru definirea unei funcţii în afara clasei (dar, 

bineînţeles în domeniul ei de definiţie) numele funcţiei trebuie sa fie însoţit de numele clasei 

respective prin intermediul operatorului de rezoluţie (::). Sintaxa de definire a unei funcţii în 

afara clasei este următoarea: 
 

tip_returnat nume_clasa::nume_funcţie(lista_argumente){ 

//corpul funcţiei 

} 
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În domeniul de definiţie al unei clase se pot crea obiecte ale clasei. Fiecare obiect conţine 

câte o copie individuala a fiecărei variabile a clasei respective şi pentru fiecare obiect se poate 

apela orice fel de funcţie membra publica a clasei. 

Accesul la datele membre publice sau apelul funcţiilor membre publice ale unui obiect se 

poate face folosind un operator de selecţie membru: operatorul punct (.) daca se cunoaşte 

obiectul, sau operatorul -> daca se cunoaşte pointerul la obiect. 

 

Exemplu 
class stiva { 

public: 
   stiva(); 
   int esteVida(); 

   int estePlina(); 
   void adauga( float ); 
   float sterge(); 

private: 
   float elementeleStivei[ 100 ]; 
   int virfulStivei; 

}; 
stiva :: stiva()          { 
   virfulStivei = 0; 

} 
int stiva :: esteVida() { 
   if ( virfulStivei == 0 ) return 1; 

   else return 0; 
} 
int stiva :: estePlina()   { 

   if ( virfulStivei == 100 ) return 1; 
   else return 0;} 
void stiva :: adauga( float item ) { 

   elementeleStivei[ virfulStivei++ ] = item; 
   } 
float stiva :: sterge(){ 

   return elementeleStivei[ --virfulStivei ];    
   } 
int main() 

   stiva Stiva1;       // apel stiva::stiva() pentru a crea  
   // obiectul Stiva1   
   Stiva1.adauga( 5.0 ); 

   stiva Stiva2;       // apel stiva::stiva() pentru a crea  
   // obiectul Stiva2 
   Stiva2.adauga( 3.3 ); 

   Stiva1.adauga( 9.9 ); 
   cout << Stiva1.sterge() << endl; 
   return 0; 

} 
 

Erori frecvente la incepatori 

 Accesul direct la date 

 

class stiva  { 
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   public float[] elemente; 

   public int virfulStivei = -1;  
   public stiva( int llungimrStiva )  { 
      elemente = new float[ lungimeStiva ]; 

   } 
    
   public void adauga( float item )  { 

      elemente[ ++virfulStivei ] = item; 
   } 
    

   public float sterge()  { 
      return elemente[ virfulStivei-- ]; 
   } 

    
   etc. 
} 

 

Intr-o clasa toate date trebuie ascunse. 

Toate datele sunt ascunse 

class stivaData { 
   private  float[]  elemente     = new float[100]; 
   private  int      virfulStivei = -1;   

   public int citesteVirfulStivei() { 
      return virfulStivei; 
   } 

   public void schimbaVirfulStivei( int virfNou ) { 
      virfulStivei = virfNou; 
   } 

   public float citesteElement( int indexElement ) { 
      return elemente[ indexElement ]; 
   } 

   public void scrieElement( int indexElement, float element ) { 
      elemente[ indexElement ] = element; 
   } 

} 
 

Ascunderea fizica şi logica a informatiei 

Ascunderea fizica - protejeaza datele membre (nu este permis accesul direct la acestea) 

Ascundere logica - sunt ascunse detalii de implementare  

 

Membrii unei clase 

Membrii unei clase sunt Datele şi Functiile  

class stiva { 

public: 
   stiva(); 
   int esteVida(); 

   int estePlina(); 
   void adauga( float element ); 
   float sterge(); 

private: 
   float elementeleStivei[ 100 ]; 
   int virfulStivei; 
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}; 

stiva :: stiva()        {      // constructorul 
   virfulStivei = 0; 
} 

int stiva :: esteVida() { 
   if ( virfulStivei == 0 ) return 1; 
   else return 0; 

} 
int stiva :: estePlina()   { 
   if ( virfulStivei == 100 ) return 1; 

   else return 0; 
} 
void stiva :: adauga( float element ) { 

   elementeleStivei[ virfulStivei++ ] = element; 
} 
float stiva :: sterge(){ 

   return elementeleStivei[ --virfulStivei ]; 
}  

 

Membri publici : accesibili din clase interioare sau exterioare from inside and outside 

class  

Membri privati : accesibili numai din clase interioare  

Membri protejati :  publici pentru clase derivate, private pentru rest 

 

Interfete: corpul de declaratii a membrilor clasei   

class stiva { 
public: 
   stiva(); 

   int esteVida(); 
   int estePlina(); 
   void adauga( float element ); 

   float sterge(); 
private: 
   float elementeleStivei[]; 

   int virfulStivei; 
};  

 

In programarea orientata obiect interfata  este separata de implementare. 

Interfata este partea vizibla a clasei, parte care trebuie inteleasa de utilizatorul acesteia. 

Implementarea este partea ascunsa, interna calsei, care este importanta doar pentru 

autorul clasei. Pot exista una sau mai multe implementari pentru o aceeasi interfata. O 

implementare satisface cerintele unei interfete daca comportamentul definit de interfata este 

realizat de implementare. 

Pe langa avantjul simplificarii, separerea aduce un plus de flexibilitate pentru 

implementatori, deoarece mai multe implementari pot servi o aceeasi interfata. Implementarile 

pot sa difere in ceea ce priveste eficienta de timp, spatiu, pretul sau calitatea documentatiei puse 

la dispozitie, sau orice ale caracterisitici non-functionale. 

De asemenea o singura implementare poate sa satisfaca mai multe interfete. In acest caz 

implementarea contine o uniune de metode cerute de fiecare din interfete. 

   

Accesarea membrilor unei clase 

int main() 
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{ 

   stiva Stiva1;       // apel stiva::stiva() pentru a crea  
   // obiectul Stiva1   
   Stiva1.adauga( 5.0 ); 

   stiva Stiva2;       // apel stiva::stiva() pentru a crea  
   // obiectul Stiva2 
   Stiva2.adauga( 3.3 ); 

   Stiva1.adauga( 9.9 ); 
   cout << Stiva1.sterge() << endl; 
   return 0; 

} 
 

Specificarea interfetei 

La declarea unei functii membru nu este necesar numele parametrului iar pentru variabile 

tablou nu este necesara precizarea dimensiunii maxime  

 

class stiva { 
public: 
   stiva(); 

   int esteVida(); 
   int estePlina(); 
   void adauga( float );  

// nu este necesar numele parametrului 
   float sterge(); 
private: 

   float elementeleStivei[];  // nu este necesara  
   // precizarea dimensiunii maxime a stivei 
   int virfulStivei; 

}; 
  

Clasificare functiilor membre 

Modificator  - Schimba starea unui obiect  

Selector (Accesor) - Acceseaza starea unui obiect, Nu afecteaza starea  

Iterator - Acceseaza toate componentele unui obiect intr-o ordine data  

Se utilizeaza in cazul obiectelor de tip colectie: tablouri, multimi, liste ...  

   

 

Constructor (Manager) - Creaza un obiect si/sau initializeaza starea obiectului  

Destructor (Manager) - şterge starea unui obiect si/sau distruge obiectul  

 

class stiva { 
public: 
   stiva();                        // Constructor 

   int esteVida();                 // Selector 
   int estePlina();                // Selector 
   void adauga( float element );   // Modificator 

   float sterge();                 // Modificator 
private: 
   float elementeleStivei[ 100 ]; 

   int virfulStivei; 
};  
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Functii membre inline 

  La fel cum se construiesc functii  inline independente, se pot crea şi functii membre 

inline. Cunvatul cheie "inline" apare inainte de valoare returnata de functia membru. Se pot pune 

definitii de functii chiar in declaratia clasei, ceea ce face automat metodele respective inline. 

 

class stiva { 
public: 

   stiva() { virfulStivei = 0;}  //inline 
   int esteVida(); 
   int estePlina(); 

   void adauga( float element ){  
    elementeleStivei[ virfulStivei++ ] = element; }  /inline 
   float sterge() {  

    return elementeleStivei[--virfulStivei ]; }    //inline 
private: 
   float elementeleStivei[ 100 ]; 

   int virfulStivei; 
};  
inline int stiva :: esteVida() { 

   if ( virfulStivei == 0 ) return 1; 
   else return 0; 
} 

 
inline int stiva :: estePlina()   { 
   if ( virfulStivei == 100 ) return 1; 

   else return 0; 
} 

   

Parametri de tip clasa 

 

#include <iostream.h> 

class ContBancar  
{ 
        public: 

               void tranzactie ( float suma );                
               float bilant(); 
 

        private: 
                float depozit; 
};   

 
void ContBancar :: tranzactie ( float suma ) 
{ 

        depozit = suma; 
} 
 

float ContBancar :: bilant() 
{        
return depozit;  

} 
void CastigatorLoterie( ContBancar contCastigator ) 
{ 



Programare orientata obiect 

 

 19 

        contCastigator.tranzactie( 100000.0 ); 

} 
 
int main() { 

        ContBancar contClient; 
 
        contClient.tranzactie( 1000.0 ); 

 
        CastigatorLoterie( contClient ); 
        cout << contClient.bilant) << "\n"; 

        return 0; 
} 

 

Transferul parametrilor 

Transfer prin valoare - costisitor pentru dimensiuni mari ale parametrului actual, datorita 

copierii acestuia, nu permite modificarea parametrului actual 

 

void CastigatorLoterie( ContBancar contCastigator ) 
{ 

        contCastigator.tranzactie( 100000.0 ); 
}  
Transfer prin pointeri  

rapid, fara copierea parametrului 
permite modificarea parametrului actual 
void CastigatorLoterie( ContBancar* contCastigator ) 

{ 
        contCastigator->tranzactie( 100000.0 ); 
} 
   

Transfer prin referinte -  rapid, fara copierea parametrului, permite modificarea 

parametrului actual 

void CastigatorLoterie( ContBancar& castigator ) 
{ 
        castigator.tranzactie( 100000.0 ); 

}  
   

Clase in interiorul altei clase 

  Nu este neobisnuit sa se creeze clase complexe prin declararea unor clase simple şi apoi 

includerea acestor clase in declaratiile unor clase mai complicate. 

#include <iostream.h> 

 
class Exterior 
{ 

        public: 
            class Interior 
            { 

              public: 
                         int dataInterior; 
                         void initializare( 

       int valInterior) {dataInterior = valInterior;} 
            }; 
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            int dataExterior; 

            void Initializare(int val) { 
                     obiectInterior.initializare(val); 
                      dataExterior = val;} 

 
        private: 
                Interior obiectInterior; 

} 
main() 
{ 

        Exterior obiectExterior; 
        Exterior::Interior altObiectInterior;      
        obiectExterior.Initializare(5); 

        cout << obiectInterior.dataInterior<< "\n"; 
} 

 

Clase in interiorul unei functii 

functie(int n) 
{ 

        class clasa 
        { 
                public: 

                        int data; 
        }; 
 

        clasa obiect; 
 
        obiect.data = n;           

} 
 
main() 

{ 
        functie(5); 
} 

 

Combinarea Claselor 

class stiva { 

public: 
   stiva(); 
   int esteVida(); 

   int estePlina(); 
   void adauga( float element ); 
   float sterge(); 

private: 
   float elementeleStivei[]; 
   int virfulStivei; 

};  
.....  
class ContBancar  

{ 
        public: 
               void tranzactie ( float suma );                
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               float bilant(); 

 
        private: 
               float depozit; 

               Stiva istoric; 
};   
 

void ContBancar :: tranzactie ( float suma ) 
{ 
        depozit = suma; 

        istoric.adauga( suma ); 
} 
 

float ContBancar :: bilant() 
{       return depozit; } 
 

main() { 
        ContBancar contClient; 
        Stiva tranzactii; 

        contClient.tranzactie( 1000.0 ); 
        cout << contClient.bilant() << "\n"; 
} 

 

Exerciţiul 1: 

Definiţi o clasa Complex a numerelor complexe care conţine doua date membre 

private, re şi im de tip double şi trei funcţii membre public, init(), set() 

şi display(). Funcţia init() iniţializează datele membre ale clasei cu valoarea 0. 

Funcţia set() modifica valorile datelor membre cu valorile transmise ca parametrii. Funcţia 

display() afişează partea reala respectiv partea imaginara a numărului complex. În funcţia 

main() a programului declaraţi un obiect cu numele c1 de tipul Complex. Pentru 

acest obiect apela ti fiecare dintre funcţiile membre ale clasei. 

 

 

2. Constructori şi destructori 
 

Utilitatea constructorilor este evidenta cel putin sub doua aspecte:  

 constructorul asigura initializarea corecta a tuturor variabilelor membru ale unui 

obiect;  

 constructorul ofera o garantie ca initializarea unui obiect se va realiza exact o data.  

Utilizarea unor funcţii membre ale unei clase, aşa cum sunt funcţiile init() şi 

set() din clasa Complex, pentru iniţializarea obiectelor este neeleganta şi permite 

strecurarea unor erori de programare. 

Deoarece nu exista nici o constrângere din partea limbajului ca un obiect sa fie iniţializat 

(de exemplu, nu apare nici o eroare de compilare daca nu este apelata funcţia init() sau 

set() pentru un obiect din clasa Complex), programatorul poate sa uite sa apeleze funcţia de 

iniţializare sau sa o apeleze de mai multe ori ceea ce poate produce erori. Din aceasta cauza, 

limbajul C++ prevede o modalitate eleganta şi unitara pentru iniţializarea obiectelor de tipuri 

definite de utilizatori, prin intermediul unor funcţii speciale numite funcţii constructor sau mai 

scurt, constructori. 

Un constructor este o funcţie cu acela şi nume cu numele clasei, care nu returnează nici o 

valoare (mai mult, nu are specificat tipul returnat) şi care iniţializează datele membre ale clasei. 
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Pentru aceea şi clasa pot fi definite mai multe funcţii constructor, ca funcţii supra încărcate, care 

pot fi selectate de compilator în funcţie de numărul şi tipul argumentelor de apel, la fel ca în 

orice supraîncărcare de funcţii. Un constructor implicit pentru o clasa X este un constructor care 

poate fi apelat fără nici un argument. Deci un constructor implicit este un constructor care are 

lista de argumente vida sau un constructor cu unul sau mai multe argumente, toate fiind 

prevăzute cu valori implicite. 

În general constructorii se declara de tip public pentru a putea fi apelaţi din orice 

punct al domeniului de definiţie al clasei respective. La crearea unui obiect dintr-o clasa oarecare 

este apelat implicit acel constructor al clasei care prezintă cea mai buna potrivire a argumentelor. 

Daca nu este prevăzuta nici o funcţie constructor, compilatorul generează un constructor implicit 

de tip public, ori de câte ori este necesar. 

Un constructor este apelat ori de câte ori este creat un obiect dintr-o clasa care are un 

constructor (definit sau generat de compilator). Un obiect poate fi creat în următoarele moduri: 

ca variabila globala; 

ca variabila locala; 

prin utilizarea explicita a operatorului new ; 

ca obiect temporar. 

Urmatoarele sublinieri sunt necesare:  

 un constructor poarta numele clasei careia îi apartine  

 constructorii nu pot returna valori. In plus, prin conventie, nici la declararea şi nici la 

definirea lor nu poate fi specificat tipul "void" ca tip returnat.  

 adresa constructorilor nu este accesibila programatorului.: nu se poate folosi &X::X().  

 constructorii sunt apelati implicit ori de câte ori este nevoie.  

 în cazul în care o clasa nu are nici un constructor declarat de programator, compilatorul 

va genera implicit unul. Acesta va fi public, fara nici un parametru, şi va avea o lista 

vida de instructiuni. Constructor implicit se numeste şi constructorul fara lista de 

argumente declarat de programator X().  

De multe ori este util sa existe mai multe moduri de initializare a obiectelor unei clase. 

Acest lucru se poate realiza furnizând diferiti constructori. Atâta timp cât constructorii difera 

suficient în tipurile argumentelor lor, compilatorul le poate selecta corect, unul pentru fiecare 

utilizare. 

 

Exemplu: 

class data_calendaristica {  
 
            public: 
             data_calendaristica (int,int,int);  

     //zi luna an 
             data_calendaristica ();  //data curenta 
                 data_calendaristica (char *);  

     //sir de caractere 
           }; 
 

data_calendaristica xday(12,12,1996); 
data_calendaristica yday("10 Oct. 1996"); 
data_calendaristica zday; //initializare implicita  

 

Ordinea constructorilor şi destructorilor 

Constructorii sunt lansati in ordinea declararii obiectelor iar destructorii in ordine inversa. 

#include <iostream.h> 
 
class ContBancar  
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{ 

        public :                 
                float depozit; 
                ContBancar(float suma = 0.0); 

                ~ContBancar(); 
}; 
 

ContBancar::ContBancar(float suma){ 
        cout << "Constuctor: " << suma << endl; 
        depozit = suma; 

} 
 
ContBancar::~ContBancar() 

{       cout << "Desfiintare cont: "<< depozit << endl;} 
 
void main() 

{ 
        ContBancar A; 
        ContBancar B(1.0); 

        ContBancar C = 2.0; 
        ContBancar D = ContBancar(3.0); 
        ContBancar* E = new ContBancar(4.0); 

 
        A = 5.0; 
} 

Iesiri 
Constuctor: 0    
Constuctor: 1    

Constuctor: 2    
Constuctor: 3    
Constuctor: 4    

Constuctor: 5 
Desfiintare cont: 5 
Desfiintare cont: 3 

Desfiintare cont: 2 
Desfiintare cont: 1 
Desfiintare cont: 5 

 

Apelul indirect al constructorulor  

 

#include <iostream.h> 
class ContBancar  
{       public :                 

                float depozit; 
                ContBancar(float suma = 0.0); 
                ~ContBancar();}; 

 
ContBancar::ContBancar(float suma) 
{      depozit = suma;  

       cout << "Deschidere cont: " << depozit << endl;} 
 
ContBancar::~ContBancar() 
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{      cout << "Inchidere cont: " << depozit << endl;} 

 
 
void ApelIndirectConstructor() 

{       cout << "Apel indirect al constructorului\n"; 
        ContBancar ContAndrei(10); 
        } 

         
void main() 
{ ContBancar ContGeorge(5);       

  cout << "Inainte de apelul indirect al constructorului \n"; 
  ApelIndirectConstructor(); 
  cout << "Dupa apelul indirect al constructorului \n"; 

} 
 
 

Iesiri  
Deschidere cont: 5 

 

Inainte de apelul indirect al constructorului 

Apel indirect al constructorului 

Deschidere cont: 10 

Inchidere cont: 10 

Dupa apelul indirect al constructorului 

Inchidere cont: 5 

 

Apelul constructorilor in cazul definirii unui tablou de obiecte  

 

#include <iostream.h> 
 
class ContBancar  

{       public :                 
                float depozit; 
                ContBancar(float suma = 0.0); 

                ~ContBancar(); 
}; 
 

ContBancar::ContBancar(float suma) 
{       depozit = suma; 
        cout << "Deschidere cont: " << depozit << endl; 

} 
 
ContBancar::~ContBancar() 

{       cout << "Inchidere cont: "<< depozit << endl; 
} 
 

void main() 
{        
        ContBancar conturi[5]; 

} 
 
Iesiri: 
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Deschidere cont: 0 

Deschidere cont: 0 
Deschidere cont: 0 
Deschidere cont: 0 

Deschidere cont: 0 
Inchidere cont: 0 
Inchidere cont: 0 

Inchidere cont: 0 
Inchidere cont: 0 
Inchidere cont: 0 

 

Stiva cu constructor şi destructor  

 

#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
 

class Stiva  
{ 
 

        public: 
        Stiva(int DimInit = 10);       
        ~Stiva(); 

        int EsteVida()   const;   
        int EstePlina()    const;           
        void AdaugaElement(int item);             

        float stergeElement();                             
         
private: 

        float* stiva; 
        int UrmatoareLocatieLibera; 
        int Dimensiune; 

}; 
 
 

Stiva::Stiva(int DimInit) 
{ 
        Dimensiune = DimInit; 

        stiva = new float[DimInit]; 
        UrmatoareLocatieLibera = 0; 
} 

 
Stiva::~Stiva()   
{ 

        delete stiva;      
} 
... 

 

Membri statici 

Un membru static este global (O singura instanta pentru o clasa)  

class Student 
{ 
        public : 
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                char *Prenume; 

                static char Universitate[10]; 
                static char* CitesteUniversitate(); 
}; 

 
char* Student::CitesteUniversitate() { 
        return Universitate; 

} 
 
char Student::Universitate[10] = "Gh.Asachi";    

 
#include <iostream.h> 
 

void main() 
{ 
        Student Ionescu; 

        Student Popescu; 
 
        Ionescu.Prenume = "Ciprian"; 

         
        Popescu.Prenume = "Victor"; 
 

        cout << Ionescu.Prenume << "\n"        // Ciprian 
                << Ionescu.Universitate << "\n"  // Gh.Asachi 
                << Student::Universitate << "\n" // Gh.Asachi 

                << Ionescu.CitesteUniversitate() << "\n"    
      // Gh.Asachi 
                << Student::CitesteUniversitate();//Gh.Asachi 

} 
 

Valorile membrilor statici pot fi schimbate de oricare obiect care instantiaza clasa  

#include <iostream.h> 
 
class SchimbaValoareMembruStatic { 

        public: 
          int CitesteMembruStatic() { return MembruStatic; } 
          void ScrieMembruStatic(int x) { MembruStatic = x; } 

 
        private: 
          static int MembruStatic; 

 
}; 
 

int SchimbaValoareMembruStatic :: MembruStatic = 5; 
 
void main()  

{ 
        SchimbaValoareMembruStatic Eu; 
        SchimbaValoareMembruStatic Tu; 

 
        Tu.ScrieMembruStatic(10); 
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        cout << Eu.CitesteMembruStatic() << endl;       // 10 

 
        Tu.ScrieMembruStatic(20); 
 

        cout << Tu.CitesteMembruStatic() << endl;       // 20 
} 

 

Membrii statici nu pot accesa membri non-statici  

class Student 
{ 

        public : 
                char *Prenume; 
                static char Universitate[10]; 

                static char* CitestePrenume(); 
}; 

 

char* StudentRecord::CitestePrenume() { 
        return Prenume;          // eroare de compilare 
} 

 
char StudentRecord::Universitate[10] = "Gh.Asachi";    
 

#include <iostream.h> 
 
void main() 

{ 
        Student Ionescu; 
} 

 

Exerciţiul 2: 

Definiţi mai multe funcţii constructor pentru clasa Complex: constructor fără 

argumente, cu un argument şi cu doua argumente astfel încât următoarea secvenţa de program sa 

se execute corect. 
void main(){ 

Complex c1; 

Complex c2(5); 

Complex c3(1,2); 

} 

 

Multe din clasele definite într-un program necesita o operaţie inversa celei efectuate de 

constructor, pentru ştergerea completa a obiectelor atunci când sunt distruse (eliminate din 

memorie). O astfel de operaţie este efectuata de o funcţie membra a clasei, numita funcţie 

destructor. Numele destructorului unei clase X este ~X() şi este o funcţie care nu primeşte 

nici un argument şi nu returnează nici o valoare. 

Destructorii sunt apela ti implicit în mai multe situaţii: 

1. atunci când un obiect local sau temporar iese din domeniul de definiţie; 

2. la sfârşitul programului pentru obiectele globale ; 

3. la apelul operatorului delete pentru obiectele alocate dinamic . 

Daca o clasa nu are un destructor, compilatorul generează un destructor implicit. 

 

 

 



Programare orientata obiect 

 

 28 

3. Constructori de copiere 
 

Funcţia principala a unui constructor este aceea de a iniţializa datele membre ale 

obiectului creat, folosind pentru aceasta operaţie valorile primite ca argumente. O alta forma de 

iniţializare care se poate face la crearea unui obiect este prin copierea datelor unui alt obiect de 

acelaşi tip. Aceasta operaţie este posibila prin intermediul constructorului de copiere. Forma 

generala a constructorului de copiere al unei clase X este: 
 

X::X(X& r){ 

// iniţializare obiect folosind referinţa r 

} 

 

Constructorul primeşte ca argument o referinţa r la un obiect din clasa X şi 

iniţializează obiectul nou creat folosind datele conţinute în obiectul de referinţa r. 

Constructorul de copiere este folosit in urmatoarele situatii:  

Initializarea explicita a unui obiect cu un altul  

ContBancar cont1( 10 ); 

ContBancar cont2( cont1 ); 

ContBancar cont3 = cont1; 

Pasarea unui obiect ca argument al unei functiie 

ContBancar ContNou( ContBancar ContVechi) 
{ 
ContBancar ContNou( ContVechi.depozit + 100); 

return ContNou; 
} 
Intoarcerea unui obiect de catre o functie 

ContBancar ContNou( ContBancar ContVechi) 
{ 
ContBancar ContNou( ContVechi.depozit + 100); 

return ContNou; 
} 

 

Exerciţiul 3: 

Sa se implementeze constructorul de copiere pentru clasa Complex astfel încât sa se 

poată crea obiectele c2 şi c3 ca în secvenţa de program de mai jos: 
 

void main(){ 

Complex c1(4,5); 

Complex c2(c1); 

Complex c3 = c2; 

c3.display(); 

} 

 

Constructorul de copiere poate fi definit de programator. Daca nu este definit un 

constructor de copiere al clasei, compilatorul generează un constructor de copiere care copiază 

datele membru cu membru din obiectul referinţa în obiectul nou creat. Însa, în cazul în care un 

obiect conţine date alocate dinamic în memoria libera, constructorul de copiere generat implicit 

de compilator copiază doar datele membre declarate în clasa (membru cu membru) şi nu ştie sa 

aloce date dinamice pentru obiectul nou creat. Folosind un astfel de constructor, se ajunge la 

situaţia ca doua obiecte, cel nou creat şi obiectul referinţa, sa conţină pointeri cu aceeaşi valoare, 

deci care indica spre aceeaşi zona de memorie. O astfel de situaţie este o sursa de erori de 

execuţie subtile şi greu de depistat. Soluţia o reprezintă definirea unui 
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constructor de copiere care sa prevină astfel de situaţii. Un constructor de copiere definit de 

programator trebuie sa aloce spaţiu pentru datele dinamice create în memoria libera şi după 

aceea sa copieze valorile din obiectul de referinţa. 

 

 

4. Stringuri în interiorul obiectelor 
 

O situaţie deseori întâlnita în programarea cu clase este aceea în care, ca şi data membra a 

unei clase apar variabile tip sir (pointer către un sir de caractere). 

 

Exerciţiul 4: 

Creaţi o clasa String care sa conţină o data membra de tip pointer către un sir de 

caractere pentru alocarea unui mesaj. Implementaţi funcţiile necesare astfel încât codul următor 

sa ruleze corect. 
void main(){ 

String s1(”Test 1”); 

String s2 = s1; 

s1.set(”Test 2”); 

s1.display(); 

s2.display(); 

} 

 

Un constructor este apelat la definirea obiectului iar destructorul este apelat atunci când 

obiectul este distrus. Daca exista mai multe declaraţii de obiecte, atunci ele sunt construite în 

ordinea declaraţiei şi sunt distruse în ordinea inversa a declaraţiei. Obiectele membre ale unei 

clase se construiesc înaintea obiectului respectiv. Destructorii sunt apela ti în ordine inversa: 

destructorul obiectului şi apoi destructorii membrilor. 

Funcţiile constructor ale obiectelor globale sunt executate înaintea execuţiei funcţiei 

main(). Destructorii obiectelor globale sunt apela ti în ordine inversa, după încheierea funcţiei 

main(). 

 

 

5. Obiecte încuibărite 
 

Un obiect încuibărit poate fi ilustrat prin exemplul calculatorului, într-un mod foarte 

simplu. Computerul, în sine, este alcătuit din multe elemente care lucrează împreuna, dar care 

lucrează complet diferit , cum ar fi tastatura, hard-drive-ul sau sursa de alimentare. Computerul 

este astfel format din părţi diferite şi este de dorit „tratarea” tastaturii separat de hard-drive. O 

clasa computer poate fi compusa din mai multe obiecte diferite prin încuibările. 

 

Exerciţiul 5: 

Creaţi o clasa Point cu date membre coordonatele unui punct în plan şi o clasa 

Circle cu date membre centrul cercului ca obiect de tip Point şi raza cercului. 

Implementaţi constructorii şi destructorii celor doua clase care sa afişeze tipul constructorului, 

respectiv al destructorului. Creaţi un obiect de tip Circle cu centrul în punctul de coordonate 

(1,2) şi raza egala cu 3. Observa ti ordinea mesajelor la construcţia şi la distrugerea 

obiectelor. 

O discuţie despre disk-drive-uri ar putea începe prin examinarea caracteristicile disk-

drive-urilor în general. Ar putea fi studiate detaliile unui hard-drive şi diferenţele pe care le are 

un floppy-disk-drive. 
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Aceasta ar implica moştenirea pentru ca multe dintre caracteristicile drive-urilor pot 

caracteriza drive-uri în general, după care apar diferenţe dependente de cazul particular (floppy, 

hard, etc.).   

 

 

6. Alocarea dinamica a obiectelor 
 

Obiectele (instanţe ale claselor) se pot aloca în memoria libera folosind operatorul new. 

La alocarea memoriei pentru un singur obiect se pot transmite argumente care sunt folosite 

pentru iniţializarea obiectului, prin apelul acelei funcţii constructor a clasei care prezintă cea mai 

buna potrivire cu argumentele de apel. De asemenea constructorul nu este apelat atunci când se 

declara un pointer ci când se aloca obiectul. Eliberarea memoriei ocupata de un obiect se 

realizează prin operatorul delete, care apeleaza implicit destructorul clasei. Destructorul clasei 

este apelat în instrucţiunea delete înainte de ştergerea efectiva a obiectului. 

 

Exerciţiul 6: 

Alocaţi şi eliberaţi obiecte de tip Complex care sa apeleze tipurile de constructori 

definiţi în exerciţiile anterioare. 

Pentru alocarea dinamica a unui vector de obiecte de tipul X, trebuie sa existe un 

constructor implicit al clasei X, care este apelat pentru fiecare din elementele vectorului creat. 

Pentru ştergerea unui vector de obiecte se foloseşte operatorul delete[] care apeleaza 

implicit destructorul clasei pentru fiecare din elementele vectorului alocat. Daca, pentru un 

vector alocat dinamic, se apeleaza operatorul delete (în loc de delete[]) se apeleaza 

destructorul clasei o singura data după care rezultatul execuţiei este imprevizibil, cel mai adesea 

se produce eroare de execuţie şi abandonarea programului. 

 

 

7. Tablouri de obiecte 
 

Pentru ca prin definirea unei clase se creează de fapt un nou tip de date, se pot declara şi 

defini vectori de obiecte, instanţe ale claselor, similar declarării de vectori de date de tipuri 

fundamentale. Pentru a declara un tablou de obiecte, constructorul clasei nu trebuie sa aibă 

parametrii. Acest lucru pare normal, pentru ca e puţin probabil sa se dorească crearea unor 

obiecte iniţializate cu aceleaşi valori pentru datele membre. 

  

Exerciţiul 7: 

Creaţi dinamic un vector de patru numere complexe. Implementaţi o funcţie care sa 

însumeze elementele vectorului. Afişaţi rezultatul apelând funcţia display() pentru obiectul 

Complex rezultat. 

Adunarea numerelor complexe presupune, de fapt doua operatii de adunare, o adunare a 

părţilor reale ale numerelor complexe şi o adunare a părţilor imaginare, astfel ca simpla folosire 

a operatorului de adunare (+) pentru obiecte ale clasei Complex va genera erori la compilare. 

Lăsarea publica a datelor membre ale clasei şi accesarea lor în afara clasei (într-o funcţie 

nemembra a clasei sau în funcţia main()) pentru a implementa o funcţie care sa adune obiecte 

de tipul Complex încalcă principiul încapsulării datelor din programarea obiect-orientata. 
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8. Încapsularea obiectelor şi modularizarea programelor 
 

Programarea orientata pe obiecte permite programatorului sa îşi partiţioneze programele 

în componente individuale (module) astfel încât sa ascundă informaţia şi sa reducă timpul de 

depanare. 

Astfel poate fi creat un fişier header (fişier cu extensia .h) care sa conţină numai 

definiţia de clasa, fără a fi date detalii despre cum sunt implementate metodele. Fişierul header 

nu poate fi compilat sau executat. 

Sunt date definiţiile si/sau declaraţiile complete pentru folosirea clasei, dar nu sunt date 

detaliile despre implementare. Metodele clasei declarate în fişierul header sunt definite în fişierul 

de implementare a clasei (fişier sursa). Fişierul header este inclus în acest fişier. Fişierul de 

implementare poate fi compilat dar nu poate fi executat pentru ca nu conţine funcţia main(). 

Daca implementarea unei metode este foarte simpla, atunci implementarea metodei respective 

poate sa apară în fişierul header ca parte a declaraţiei. 

Când implementarea este inclusa în declaraţie, ea va fi asamblata inline oriunde aceasta 

funcţie este apelata, rezultând un cod mult mai rapid. Separarea definiţiei şi implementării este 

un pas înainte în ingineria software. Fişierul de definire a clasei conţine tot ceea ce are nevoie un 

utilizator pentru a folosi clasa efectiv într-un program. Nu este nevoie de o cunoaştere a 

implementării metodelor. Daca utilizatorul ar avea acces la codul implementării, prin studierea 

lui ar putea găsi poate mici trucuri pentru a face programul puţin mai eficient, dar s-ar ajunge la 

un software neportabil şi posibile buguri, mai târziu , în cazul în care se schimba implementarea 

fără a schimba şi interfaţa. Încapsularea separa comportarea (accesata prin interfaţa) de structura, 

definita prin implementare. Acest mod de ascundere a informaţiei are un impact foarte mare în 

calitatea software-lui dezvoltat în cadrul unui proiect mare. Un alt motiv pentru ascunderea 

informaţiei este şi unul economic. Furnizorii de compilatoare au dat numeroase funcţii de 

librărie, dar nu furnizează şi codul sursa, ci numai interfaţa la ele. Astfel în programe deşi este 

cunoscut modul în care trebuie folosite funcţiile de biblioteca (de exemplu, printf() şi 

scanf() din stdio.h), nu este cunoscut felul cum au fost scrise şi nici nu este nevoie. În 

acelaşi fel, o firma care produce librarii de înalta calitate dezvolta şi testează clasele respective 

pentru o taxa de licenţa. Utilizatorul va primi numai interfeţele şi codul obiect (librăriile). 

Având fişierul header şi fişierul de implementare a clasei, poate fi creat un fişier sursa de 

folosire efectiva a clasei care conţine funcţia main() şi care poate fi compilat şi executat. 

Este prezentat în continuare un caz practic de folosire a unei clase. Clasa date este o clasa 

netrivială care poate fi folosita în orice program pentru a prelua datele curente şi de a le afişa 

într-un string ASCII în unul din cele 4 formate predefinite. El poate fi folosit pentru a stoca orice 

data şi a-l formata pentru afişare: 

 

//DATE.H 
 

// This date class is intended to illustrate how to write a non- 
// trivial class in C++. Even though this class is non-trivial, 
// it is still simple enough for a new C++ programmer to follow 

// all of the details. 
 
#ifndef DATE_H 

#define DATE_H 
 
class date { 

 
protected: 

int month; // 1 through 12 

int day; // 1 through max_days 
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int year; // 1500 through 2200 

static char out_string[25]; // Format output area 
static char format; // Format to use for output 
int days_this_month(void); //Calculate how many days are in any given month 

                                //Note - This is a private method which can be 
                                //called only from within the class itself 

public: 

date(void);  // Constructor - Set the date to the current date 
// and set the format to 1 

int set_date(int in_month, int in_day, int in_year); // Set the date to 

        //these input parameters 
        // if return = 0 -> All data is valid 

                             // if return = 1 -> Something out of range 

int get_month(void) { return month; };// Get the month, 
int get_day(void) { return day; };// day, or 
int get_year(void) { return year; };// year of the stored date 

void set_date_format(int format_in) { format = format_in; };// Select the 
// desired string output format for use when 
// the get_date_string is called 

char *get_date_string(void); // Return an ASCII-Z string depending on the 
   // stored format 
   //format = 1 Aug 29, 1991 

   //format = 2 8/29/91 
   //format = 3 8/29/1991 
   //format = 4 29 Aug 1991 Military time 

   //format = ? Anything else defaults to format 1 
char *get_month_string(void); // Return Jan Feb Mar Apr etc. 

}; 

#endif 
 
//DATE.CPP 

// This file contains the implementation for the date class. 
#include <stdio.h> // Prototype for sprintf 
#include <time.h> // Prototypes for the current date 

#include "date.h" 
 
char date::format; // This defines the static data member 

char date::out_string[25]; // This defines the static string 
date::date(void) // Constructor - Set date to current date, and set format to 

   { // the default of 1 

time_t time_date; 
struct tm *current_date; 

time_date = time(NULL); // DOS system call 

current_date = localtime(&time_date); // DOS system call 
month = current_date->tm_mon + 1; 
day = current_date->tm_mday; 

year = current_date->tm_year + 1900; 
format = 1; 

} 

int date::set_date(int in_month, int in_day, int in_year) 
{ 
int temp = 0; 
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int max_days; 

if (in_year < 1500) { // The limits on the year are purely arbitrary 
     year = 1500; // Check that the year is between 1500 and 2200 
     temp = 1; 

} else { 
if (in_year > 2200) { 
    year = 2200; 

     temp = 1; 
} else 

year = in_year; 

} 
if(in_month < 1) { // Check that the month is between 
    month = temp = 1; // 1 and 12 

    } else { 
         if (in_month > 12) { 

   month = 12; 

    temp = 1; 
} else 

              month = in_month; 

} 
max_days = days_this_month(); 

if (in_day < 1) { // Check that the day is between 

    day = temp = 1; // 1 and max_days 
} else { 
             if (in_day > max_days) { 

      day = max_days; 
      temp = 1; 
   } else 

      day = in_day; 
} 

    return temp; 

} 
static char *month_string[13] = {" ","Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun", 

"Jul", "Aug","Sep", "Oct", "Nov", "Dec"}; 

char *date::get_month_string(void) { return month_string[month];} 
char *date::get_date_string(void) 
{ 

switch (format) { 
// This printout assumes that the year will be between 1900 and 1999 
case 2 : sprintf(out_string,"%02d/%02d/%02d", month , day, year - 1900); 

   break; 
case 3 : sprintf(out_string, "%02d/%02d/%04d",month, day, year); 

   break; 

case 4 : sprintf(out_string, "%d %s %04d",day, month_string[month], year); 
   break; 

case 1 : // Fall through to the default case 

default : sprintf(out_string,"%s %d,%04d",month_string[month], day, year); 
              break; 

} 

return out_string; 
} 
int days[13] = {0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}; 
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int date::days_this_month(void) // Since this is declared in the private part 

// of the class header is is only available for use within the class. 
// It is hidden from use outside of the class. 

{ 

if (month != 2) 
return days[month]; 

if (year % 4) // Not leap year 

return 28; 
if (year % 100) // It is leap year 

return 29; 

if (year % 400) // Not leap year 
return 28; 

return 29; // It is leap year 

} 
 
//USEDATE.CPP 

// This is a very limited test of the date class 
#include <iostream.h> 
#include "date.h" 

 
void main(void) 
{ 

date today, birthday; 
birthday.set_date(7, 21, 1960); 
cout <<"Limited test of the date class\n"; 

cout <<"Today is "<<today.get_date_string()<<"\n";//Today is Jan 20, 1992 
cout <<"Birthday is "<<birthday.get_date_string()<<"\n";//Birthday is 

   //Jul 21, 1960 

today.set_date_format(4); 
cout << "Today is " << today.get_date_string() << "\n";// Today is 

 //20 Jan 1992 

cout << "Birthday is " << birthday.get_date_string() << "\n";// Birthday is 
        // 21 Jul 1960 

} 

 

Observaţii: 
1. Fişierul denumit DATE.H este fişierul header pentru clasa date. Ceea ce aduce nou acest 

fişier este cuvântul cheie protected. 

2. Cuvântul cheie static specifica faptul ca datele membre declarate statice vor determina 

existenta câte unei singure copii a datelor respective, care nu aparţine nici unuia dintre obiectele 

clasei dar este partajata de toate acestea. Definirea unei date membre statice se face în afara 

clasei prin redeclararea variabilei folosind operatorul de rezoluţie şi numele clasei căreia îi 

aparţine (similar cu definirea funcţiilor membre în afara clasei). O variabila membra de tip 

static a unei clase exista înainte de a fi creat un obiect din clasa respectiva, şi daca nu este 

iniţializata explicit, este iniţializata implicit cu 0. Cea mai frecventa utilizare a datelor membre 

statice este de a asigura accesul la o variabila comuna mai multor obiecte, deci pot înlocui 

variabilele globale. 

3. Fişierul DATE.CPP este implementarea pentru clasa date. 

4. Programul USEDATE.CPP este un program simplu care foloseşte clasa date pentru a lista 

datele curente pe monitor. 

 

Exerciţiul 8: 
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Definiţi o clasa nume similara cu clasa date şi care poate stoca orice nume în trei 

părţi şi care returnează întregul nume în formatele următoare: 
Dan Alex Popa 

D.A. Popa 

Popa, Dan Alex 

În programarea orientata pe obiecte se folosesc deseori obiecte cu pointer către un alt 

obiect din clasa proprie. Aceasta este structura standard pentru a crea o lista simplu înlănţuita. 

Listele înlănţuite de obiecte sunt studiate în cadrul temelor de proiect. 


