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TITLUL: Tipul şir de caractere

Șir de caractere = este o succesiune de caractere cuprinsă între două ghilimele care
poate să conțină orice caracter: litere mari și mici, caractere speciale („#”,”&”, etc.) și
delimitatori (virgulă, punctul, etc) și alte caractere.

Declararea șirurilor de caractere se poate realiza astfel:
1. ca tablou de caractere; char nume_variabila[dimensiune_maxima];
2. ca pointer la caractere; char *nume_variabila;

Exemple: char sir1[20];
char sir2[20]="informatica";
char *sir3;

// sir3 trebuie initializat cu adresa unui sir sau a unui spatiu alocat pe
heap

sir3=sir1;
// sir3 ia adresa unui sir static

sir3=&sir1;
sir3=&sir1[0];

//sunt echivalente cu instrucțiunea de atribuire de mai sus
sir3=(char *)malloc(100);

// se alocă dinamic un spațiu din memoria heap
char *sir4="test";

// sir4 este inițializat cu adresa șirului constant ”test”

Observații:
1. Declararea unui șir de caractere se poate face cu sau fără inițializarea acesteia cu o

constantă șir de caractere.
2. O constantă șir de caractere se reprezintă între două caractere ghilimele.
3. Ultimul caracter din șir este caracterul nul ('\0'), caracterul cu codul Ascii 0.

Caracterul nul este memorat automat.
4. Fiecare componentă a șirului (începand cu cea de indice 0) reține codul ASCII al

caracterului pe care îl memorează. Convenția este ca ultimul octet să memoreze codul
caracterului nul, adică \0.

5. Trebuie rezervate lungimea_sirului+1 caractere char (+1 pentru caracterul nul).
6. Limbajul C/C++ permite inițializarea unui tablou de caractere printr-o constantă șir,

care include automat caracterul nul.
7. Șirurile de caractere sunt de fapt tablouri de caractere, care au ca ultim element un

terminator de șir, caracterul nul.

Exemple:
char v[11]=”calculator”;
char v[]=”calculator”;

//la compilare se realizează calculul pentru numărul de octeți necesari

char v[100]=”calculator”;
//mai mulți octeți alocați decât era necesar

char tablou_c[5] = {’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’e’};
// tablou de caractere
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char sir_c[5] = {’a’, ’b’, ’c’, ’d’, ’\0’};
// șir de caractere

Ultima inițializare este echivalentă cu:
char sir[5] = ”abcd”; //sau char sir[] = ”abcd”;
char s1[5] = ”abcd”;
char s2[10];

Afișarea șirurilor de caractere

Afisarea unui sir de caractere se face cu
cout<<nume_variabila;    sau în fișier fout<<nume_variabila;

Observație:
Afișarea se poate face și caracter cu caracter, ca în cazul tablourilor de numere.

Exemple:
cout<<sir_c; //afișeaza abcd
cout<<tablou_c; //eroare: tabloul de caractere nu conține terminatorul de
sir cout<<s2; // eroare: tablou neinițializat
cout<<sir[0]; // afișează primul caracter din șir, care e a
cout<<sir[2]; // afișează al treilea element din sir, care e c
s1[1]=’Z’; // pe poziția 1 din șir se memorează caracterul ‘Z’, șirul
va fi ”aZcd”;

Citirea șirurilor de caractere

Șirurile de caractere pot fi inițializate încă de la declarare sau citite pe parcursul
programului. Există trei modalități de realiyaree a acestei operații.

a. Utilizând operatorul de citire:
cin>>nume_variabila sau din fișier

fin>>nume_variabila
Observații:
1. Caracterul nul este adăugat automat.
2. Citirea șirului se termină la întâlnirea primului caracter blank sau enter.
3. Nu se pot citi șiruri care conțin mai multe cuvinte separate prin spații.
Exemple:

cin>>sir_c;
cin>>s2;

b. Citirea caracter cu caracter:
Observație:
Terminatorul de șir trebuie adăugat după citire. Dacă nu este adăugat, la tipărirea șirului,
acesta va conține și alte caractere și nu este marcat finalul lui.

Exemplu:
char s[11];
for(int i=0;i<=5;i++)
cin>>s[i];
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cout<<s<<endl; //șir incorect memorat și tipărit
s[6]=’\0’;
cout<<s<<endl; //șir corect memorat și tipărit

c. Citirea cu ajutorul unei funcții predefinite în biblioteca cstring
cin.get(nume_variabila, nr_caractere, caracter_final);
cin.getline(nume_variabila, nr_caractere, caracter_final);

Observații:
1. Funcția cin.get citește un șir de caractere până când au fost citite nr_caractere-1

caractere, sau dacă s-a întâlnit caracterul final specificat în apel.
2. Al treilea parametru poate lipsi, caz în care este implicit caracterul ’\n’ (new line).
3. Sunt citite și caracterele albe.
4. Caracterul nul este inserat automat în șir
5. Caracterul transmis ca ultim parametru nu este inserat în șir.
6. Functia cin.get( ) fara parametri are rolul de a citi un caracter (alb sau nu).
7. Funcția cin.getline citește o linie de text, cu aceleași observații și restricții ca la funcția

anterioară.
8. În cazul citirilor repetate cu functia cin.get(……..), după fiecare utilizare trebuie citit

caracterul de sfârșit de linie , adică ’\n’ (în caz contrar, acesta va fi memorat în următorul
șir citit. Această citire a caracterului ’\n’ se realizează folosind cin.get() fara parametri.

Exemplu:
char s[10];
cin >> s;
cin.get(s, 5);
cin.get(s, 5,'x');
cin.getline(s, 5);
cin.getline(s, 5, 'x');

PROBLEME pbinfo.ro
972, 11, 12, 1456, 890, 13, 84, 88, 90,  95, 135

PROBLEME:
1. Să se verifice dacă un cuvânt citit (șir de caractere format doar din litere mici) de la

tastatură este palindrom.
2. Să se transforme un șir din litere mici în litere mari.
3. Să se transforme un șir din litere mari în litere mici.
4. Să se determine frecvența de apariție a unui caracter într-un text. Caracterul și textul

se citesc de la tastatură.
5. Să se genereze toate prefixele / sufixele unui cuvânt.
6. Se citește un text dintr-un fișier  și un caracter c. Să se determine de câte ori se

găsește caracterul în text (nu se face distincție între literele mari și literele mici).
9. Codificați un text astfel încât litera a să devină b, b să devină c ș.a.m.d.
10. Să se sorteze alfabetic un șir de caractere, ce conține doar litere mici.
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FUNCȚII PENTRU OPERAȚII CU ȘIRURI DE CARACTERE

Funcțiile pentru operații cu șiruri de caractere se găsesc în biblioteca cstring.
1. Funcţia de lungime
2. Funcții de copiere
3. Funcţii de concatenare
4. Funcţii de comparare
5. Funcţii de căutare
6. Funcţii de conversie
7. Funcţia de oglindire
8. Funcţia de determinare de subşiruri pe baza unor separatori

1. Funcţia de lungime

size_t strlen(const char *s);

strlen(nume_sir)
Funcția returnează lungimea efectivă a şirului de caractere fără a număra terminatorul de șir.

Exemplu:
char a[50]=”ora de informatica”; strlen(a) = 18

2. Funcții de copiere

char *strcpy (char *d, const char *s);
char *strncpy (char *d, const char *s, size_t nr);

strcpy(sir_destinatie, sir_sursa);
strncpy(sir_destinatie, sir_sursa, nr_caractere);

- strcpy – realizează copierea în şirul destinaţie d a şirului sursă s, la sfâşit cele două şiruri
sunt identice

- strncpy - realizează copierea în şirul destinaţie d a primelor nr caractere din şirul sursă s
ATENTIE! Nu este permisa atribuirea intre doua siruri de caractere folosind operatorul =.
Atribuirea se face folosind functia strcpy. Funcția simulează atribuirea sir_destinație=sir_sursa;
Exemplu:
char s[20], d[20];
s=”informatica”
strcpy(d, s); => d=”informatica”
strncpy(d, s, 4) => d=”info”

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I N F O R m A t i c A \0
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S s+1 s+2 s+3 s+4 …
strcpy(s, s+i); => efect ştergerea primelor i caractere din şir
strcpy(s+i, s+i+j); => efect ştergerea caracterelor s[i], s[i+1],
s[i+2], … s[i+j-1]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I N f O R m a t i c a
s+0 s+1 s+2 s+3 s+4 s+5 s+2+4 …

O altă variantă de ștergerea a unor secvențe de caractere dintr-un șir:

char s[256], t[256];
...
//eliminam caracterul de indice i din s
strcpy(t, s + i + 1);
strcpy(s + i, t);

3. Funcții de concatenare

strcat(sir_destinatie,sir_sursa);
strncat(sir_destinatie,sir_sursa,nr_caractere);

Funcția strcat – adaugă șirului destinație la sfârșit, șirul sursa.
Șirul sursa rămâne nemodificat. Operația se numește concatenare (alipire) și nu este
comutativă.
Exemplu:
char *a=”vine ”,*b=”primavara”;
strcat(a,b); a = ”vine primavara”;

Funcția strncat – adaugă șirului destinație la sfârșit, primele nr_caractere din șirul sursa.
Exemplu:
char *a=”vine ”,*b=”primavara”;
strncat(a,b,4); a = ”vine prim”;

PROBLEME pbinfo.ro
94, 97, 133

PROBLEME:
1. Codificarea păsărească a unui cuvânt (după fiecare vocală, se pune litera p urmată de

acea vocală). Ex : informatica ipinfopormapatipicapa. Scrieți programul care realizează
această codificare pentru un cuvânt citit.

2. Se citește un șir de caractere. Să se afișeze șirul oglindit din care lipsesc vocalele.
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3. Simulați comanda REPLACE astfel încât într-un text veți înlocui un caracter  x citit de la
tastatură cu un alt caracter y citit de la tastatură.

4. Se citește un text care conține cuvinte separate printr-un spațiu sau mai multe. Se va
genera un nou text care va conține textul initial având spațiile care sunt în plus, eliminate
(între cuvinte va rămâne numai câte un spațiu).

5. Fie un șir de forma: cifra-litera, cifra-litera …etc. Ex 2a4b5c. Să se genereze un astfel de
șir: aabbbbccccc.

4. Funcţii de comparare

int strcmp (const char *s1, const char *s2);
int stricmp (const char *s1, const char *s2);
int strncmp (const char *s1, const char *s2, size_t nr);
int strnicmp (const char *s1, const char *s2, size_t nr);

strcmp(sir1, sir2);
stricmp(sir1, sir2);
strncmp(sir1, sir2, nr_caractere);
strnicmp(sir1, sir2, nr_caractere);

Toate cele 4 funcții au rolul de a compara cele două șiruri de caractere (ordine lexicografică sau
dicţionar) și de a returna ca rezultat valorile întregi:

<0 dacă sir1 este mai mic decât sir2 (din punct de vedere lexicografic)
0 dacă șir1 este identic cu sir2
>0 dacă sir1 este mai mare decât sir2 (din punct de vedere lexicografic)

Observație:
1.

char *x, *y;
şirul x este înaintea şirului y în dicţionar (x<y)  există i astfel încât x[i]<y[i] şi oricare j<i
x[j]==y[j];
2.  Comparaţia caracterelor se realizează folosind codurile ASCII
3.  Semnificația funcțiilor

strcmp – comparare ASCII
stricmp – comparare fără a face distincţie între litere mici şi mari ‘a’==’A’
strncmp – comparare ASCII pe primele nr caractere
strnicmp - comparare fără a face distincţie între litere mici şi mari pe primele nr
caractere

4.Funcția strcmp returnează diferența dintre codurile ASCII ale primelor caractere care nu
coincid.

5. Funcţii de căutare

A. Căutarea unui caracter în şir
char *strchr(char *s, int c);
char *strrchr(char *s, int c);

B. Căutarea unui subşir în şir
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char *strstr(char *sir, char *subsir);
char *strrstr(char *sir, char *subsir);

A.
strchr(sir, caracter)

Funcția caută prima apariție  a caracterului dat ca parametru în șir. Căutarea se face de la
stânga la dreapta, iar funcția returnează adresa subșirului care începe cu prima apariție a
caracterului căutat. Dacă nu este găsit caracterul, funcția returnează valoarea 0. Diferența
dintre adresa șirului inițial și cea a subșirului returnat reprezintă chiar poziția caracterului
căutat în șirul dat.

Exemplu:
char *a=”informatica este frumoasa”,b=’a’,c=’x’,*d;
cout<<strchr(a,b); //se tipărește ”atica este frumoasa”;
cout<<strchr(a,c); // nu se tipărește nimic (se va tipări 0 dacă se

face o conversie la int)
d= strchr(a,b);
cout<<”Caracterul apare prima data la pozitia ”<<d-a;

Problemă:
Să se afișeze toate pozițiile unui caracter într-un șir. Caracterul și șirul se citesc de la tastatură.

#include <iostream>
#include <cstring>
int main()
{char a[100],*p,c;

cin.get(a,100);
cin>>c;
p=strchr(a,c);
while (p)

{cout<<"Pozitia "<<p-a<<endl;
p++;
p=strchr(p,c);
}

}

strrchr(sir, caracter)
Returnează adresa ultimei apariții a caracterului dat ca parametru.
Căutarea se face de la dreapta la stânga.

B.
strstr(sir1,sir2);

Funcția caută șirul sir2 în sirului sir1. Dacă acesta există, funcția returnează adresa de
început a subșirului sir2 în șirul sir1, altfel returnează adresa 0. În cazul în care sir2 apare de
mai multe ori în sir1, se returnează adresa de început a primei apariții a șirului. Căutarea se
face de la stânga la dreapta.

strrstr(sir1, sir2)
Returnează adresa ultimei apariții a sir2 în sir1, dacă există și 0 în caz contrar.
Căutarea se face de la dreapta la stânga.
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6. Funcţii de conversie

strlwr(sir);
Transformă toate literele mari din sir în litere mici. Restul caracterelor rămân neschimbate.

strupr(sir);
Transformă toate literele mici din sir în litere mari. Restul caracterelor rămân neschimbate.

!!!! Funcțiile următoare necesită includerea librăriei cstdlib
double atof(sir);

Convertește un șir către tipul double. Dacă această conversie nu este posibilă (în
șir se găsește cel puțin un caracter nenumeric), valoarea returnată este 0.

long double _atold(sir);
Convertește un sir către tipul long double, în caz de nereușită returnează 0.

int atoi(sir);
Convertește un șir către tipul int, în caz de nereușită returnează 0.

long atol(sir);
Convertește un șir către tipul long, în caz de nereușită returnează 0.

itoa(int valoare, sir, int baza);
Convertește o valoare de tip int în șir de caractere memorat în variabila sir. Baza din antet
specifică baza de numerație  către care se va face conversia. In cazul bazei 10, șirul reține și
eventualul semn -.

ltoa(long valoare,sir,int baza);
Convertește o valoare de tip long int în șir de caractere.

ultoa(unsigned long valoare,sir,int baza);
Convertește o valoare de tip unsigned long în șir de caractere.

7. Funcţia de oglindire

char * strrev(char *s);

strrev(sir);
Funcția realizează oglindirea şirului sir, rezultatul fiind reţinut tot în variabila sir.

Problemă:
Verificare dacă un cuvânt este palindrom.

char s[20], aux[20];
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strcpy(aux, s);
strrev(aux);
if(strcmp(s, aux)==0) cout<<s<< ” este palindrom” ;

else cout<<s<<” nu este palindrom” ;

8. Funcţia de determinare de subşiruri pe baza unor separatori

strtok(sir1,sir2);
Funcția separă sirul sir1 în mai multe șiruri (cuvinte) separate între ele prin unul sau mai
multe caractere cu rol de separator. Șirul sir2 este alcatuit din unul sau mai multe
caractere cu rol de separator.

Funcția strtok funcționează astfel:
- Primul apel trebuie să fie de forma strtok(sir1,sir2); Funcția întoarce adresa primului

caracter al primei entități. După prima entitate, separatorul este înlocuit automat prin
caracterul nul.

- Următoarele apeluri sunt de forma strtok(NULL,sir2); De fiecare dată, funcția întoarce
adresa de început a următoarei entități, adăugând automat după ea caracterul nul.

- Când șirul nu mai conține entități, funcția returnează adresa nula.

Problemă:
Se citește un text de la tastatură și se cere să se separe cuvintele din text.

#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cstdlib>
using namespace std;
int main()
{

char text[100],cuv[10][10],*p,separator[]=",. !?";
int i=0,nr=0;
cout<<"Introduceti textul:";
cin.get(text,100);
p=strcpy(text,text);
cout<<p;
p=strtok(text,separator);

while (p!=NULL)
{

strcpy(cuv[++nr],p);
p=strtok(NULL,separator);

}
cout<<"Sunt "<<nr<<" cuvinte:"<<endl;
for (i=1; i<=nr; i++) cout<<cuv[i]<<endl;
return 0;

}
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PROBLEME pbinfo.ro
85, 1270, 138, 155,157, 275, 799, 801, 886, 807,

și

http://www.pbinfo.ro/?pagina=probleme-lista&tag=23

EXERCIȚII  pbinfo.ro
http://www.pbinfo.ro/?pagina=itemi-evaluare-lista&disciplina=0&clasa=10&tag=10

PROBLEME:
1. Să se determine de câte ori se gasește un cuvânt într-un text.
2. Se citesc n cuvinte. Să se afișeze grupurile de cuvinte care rimează (au ultimele 2

caractere identice).
3. Să se despartă un text în cuvinte și să se afișeze cuvintele separate. Să se afișeze

cuvântul de lungime maximă.
4. Fișierul cuvinte.txt conține mai multe linii de text formate din cuvinte separate de câte

un spațiu. Să se afișeze cuvintele care au cel puțin 3 consoane sau 3 vocale
consecutive.

6. Se dă un text de maxim 30 de caractere. Să se listeze toate cuvintele de două caractere
din acest text.

7. Dintr-un fișier se citește un text. Textul conține cuvinte separate printr-un spațiu. Se
va genera un nou text care va conține cuvintele ordonate alfabetic.

8. Se citește de la tastatură un cuvânt. Să se stabilească dacă el conține două litere
alăturate identice, afișându-se un mesaj corespunzător.

9. Dintr-un fișier se citesc numele a n persoane. Să se scrie în alt fișier toate cele n nume
modificate astfel: prima literă mare și restul litere mici.

Bibliografie și resirse web

http://en.cppreference.com/w/

http://infoscience.3x.ro/

www.pbinfo.ro


