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Prefaţă 
 

Prezentul volum reuneşte lucrările prezentate la a patra ediţie a Conferinţei 

Naţionale de Informatică “Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design”, 

desfăşurată la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 24 Martie 2018, 

organizată de către Colectivul de Informatică din cadrul Departamentului de 

Matematică şi Informatică, de la Facultatea de Ştiinţe. Scopul conferinţei este de a 

reuni elevi din toate centrele pre-universitare din ţară pentru a prezenta şi a discuta 

aplicații originale realizate în cadrul următoarelor arii tematice ale domeniului 

informatică: structuri de date în aplicaţii software, metode de compresie a datelor, 

algoritmi de sortare: metode şi aplicaţii, software educaţional, teoria grafurilor în 

probleme şi aplicaţii, criptografie, securitatea sistemelor informatice, dezvoltarea 

aplicaţiilor cu baze de date, procesarea imaginilor, proiectarea şi implementarea 

site-urilor Web, aplicaţii multimedia în educaţie, divertisment, aplicaţii software 

pentru dispozitive mobile, tehnici de programare, managementul proiectelor 

informatice, etc. Mulţumim tuturor participanţilor, colectivului de organizare şi 

colectivului ştiinţific, pentru contribuţia adusă la succesul acestei manifestări 

ştiinţifice şi la realizarea prezentului volum.  

 

 

Prof. univ. Dr. Dana Simian 
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aMAZEing 
Bădăruţă Bianca Andreea, Popa Adriana, Preda Georgeta 

 

Rezumat: Echipa noastră a realizat un joc de tipul Labirint în aplicația Greenfoot. Jucătorul trebuie să 

parcurgă toate labirinturile pentru a găsi ornitorincul pierdut, însă trebuie să fie îndemânatic pentru a 

evita pereții, care îl vor întoarce din drum. Pe parcursul labirintului, jucătorului îi vor fi adresate 

întrebări de cultură generală, astfel jocul nostru ajutând la îmbogățirea cunoștințelor. Dacă ştie 

răspunsul, va trece mai departe, iar în caz contrar va reface labirintul, primind din nou aceeaşi intrebare. 

 

Abstract: Our team has prepared a Maze game in Greenfoot. The player must scramble all the mazes to 

find the lost platypus, but he must be skillful to avoid the walls, which will turn him out of the way. 

During the maze, the player will be asked questions of general culture, so our game helps in enriching 

the knowledge. If he knows the answer will go further, otherwise he will restore the maze, receiving the 

same question. 

 

1. Introducere 

 Tema lucrării noastre, “aMAZEing”, este labirintul,  jocul fiind format din 5 nivele de 

dificultăţi diferite. Întrebările de cultură generală, prezente pe parcursul acestora, constituie scopul 

jocului și anume îmbogăţirea cunoștinţele jucătorilor. Deşi jocurile de acest tip sunt des întâlnite,  al 

nostru îşi etalează unicitatea prin reînceperea labirintului în momentul în care este atins peretele, o 

diferenţă majoră faţă de alte jocuri asemănătoare. 

Scopul jocului este traversarea tututor labirinturilor și găsirea ornitorincului pierdut. În 

fiecare labirint jucătorul poate colecta bani pentru a-și crește scorul, trebuie sa colecteze un obiect 

aflat în acesta și să răspundă corect la întrebarea de cultură generală aflată la ieșirea din labirint.  

Dacă răspunsul oferit este corect, jucătorul va trece mai departe, iar în caz contrar va relua 

labirintul. 

 Finalul jocului este reprezentat de găsirea ornitorincului,  personajul oferindu-i o gustare 

acestuia. De asemenea, jucătorul își poate vizualiza scorul, acesta variind în funcție de greșelile 

făcute pe parcurs și de banii adunați la fiecare nivel. 

 Aplicația se bazează pe limbajul de programare Java, cu componente de  C++. Acestea 

includ animite structuri și funcții specifice prestabilite care determină sau verifică o anumita 

acțiune. 

 În următoarele secțiuni sunt descrise detalii cu privire la crearea jocului, astfel, în al doilea 

capitol sunt enumerate tehnologiile utilizate în realizarea aplicației, cel de-al treilea prezintă 

structura și al patrulea modul de proiectare al acesteia, observații și detalii de implementare.  

Capitolul cinci caracterizează algoritmul, funcțiile folosite și secvențele la care se face referință în 

capitolele anterioare. Al șaselea capitol prezintă concluziile și posibile îmbunătățiri ale jocului, iar 

ultimul, sursele de informare.  
 

2 Tehnologii folosite 

 Aplicaţia folosită se numeşte Greenfoot[2][3]. Am aflat de acest program prin intermediul 

unui concurs susţinut de ADFABER şi am învățat bazele de programare Java cu ajutorul Oracle 
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Ilearning[1]. Greenfoot este conceput în primul rând pentru scopuri educaționale la nivel de liceu și 

de licență. Permite dezvoltarea ușoară a aplicațiilor grafice bidimensionale, cum ar fi simulările și 

jocurile interactive. Greenfoot este dezvoltat și întreținut la King's College din Londra, cu sprijinul 

Oracle. Este un software gratuit, lansat sub licența GPL. Greenfoot este disponibil pentru Windows, 

MacOS, Linux, Solaris și orice JVM recent. 
Java[4] este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput de către 

James Gosling la Sun Microsystems la începutul anilor ʼ90, fiind lansat în 1995.  Limbajul 

împrumută o mare parte din sintaxă de la C și C++, limbaj învăţat de noi pe parcursul liceului, dar 

are un model al obiectelor mai simplu.  Un program Java compilat, corect scris, poate fi rulat fără 

modificări pe orice platformă care are instalată o mașină virtuală Java, Java Virtual Machine( JVM). 

Acest nivel de portabilitate (inexistent pentru limbaje mai vechi cum ar fi C) este posibil deoarece 

sursele Java sunt compilate într-un format standard numit cod de octeți care este intermediar între 

codul mașină (dependent de tipul calculatorului) și codul sursă. 

3 Structura aplicației 

Jocul este format din mai multe World-uri, fiecare constituind o fereastră nouă, cum ar fi 

interfaţa (Fig.1), tutorialul (Fig.2), selectarea personajului (Fig.3) sau unul dintre nivele. Un 

World conţine o imagine de fundal și unul sau mai mulţi Actori, fiind reprezentaţi de obiecte, 

animale sau oameni. Toți actorii sunt asociați cu un World și pot accesa obiectul din World-ul 

respectiv. Dimensiunea celulelor poate fi specificată la momentul creării World-ului și este 

constantă după creare. Simple scenarii pot folosi celule mari care conțin reprezentări de obiecte într-

o singură celulă. Scenariile mai elaborate pot utiliza celule mai mici pentru a obține o plasare mai 

exactă și o animație mai detaliată. 

Un Actor este un obiect care există în lumea Greenfoot. Fiecare dintre aceștia are o locație 

în lume și o imagine ce îl caracterizează. Fiecare obiect care este destinat să apară în World trebuie 

să extindă Actorul. Subclasele pot apoi să-și definească propriul aspect și comportament. Unul 

dintre cele mai importante aspecte ale acestei clase este metoda "Act". Această metodă este apelată 

atunci când butoanele "Act" sau "Run" sunt activate în interfața Greenfoot. Metoda aici este lipsită 

de instrucțiuni, iar subclasele oferă în mod obișnuit propriile implementări. În aplicația noastră, 

acţiunile Actorilor sunt scrise în cod, doar personajele fiind controlate de la tastatură prin 

intermediul săgeților. 

4 Proiectarea aplicației 

Iniţial ne-am gândit la un simplu joc cu labirinturi, dar am vrut ca al nostru să fie special şi 

am sporit dificultatea prin adăugarea unor pereţii prin funcția “addObject”, care restartează nivelul, 

reducând scorul cu 10 puncte și pierzând punctajul obținut până în prezent la nivelul respectiv. 

Nefiind încă mulțumite, am adăugat obiecte şi bani pentru mai mult amuzament şi în final am 

adăugat întrebări de cultură generală (Fig.5) cu ajutorul funcției “string name = Greenfoot.ask()” 

pentru a crește dificultatea şi pentru a stimula inteligenţa jucătorilor. Astfel, jocul nostru îi va pune 

la încerare pe utilizatori într-un mod interactiv. 

Observaţii: 

 Pereții sunt formați din Actori sub formă de arbuști, cărămizi, pietre, bușteni sau iarbă 

pentru a putea pune în aplicare ideea de reîncepere a labirintului și de pierdere a 

punctajului în momentul în care jucătorul se lovește de zid.  

 Sunetele de fundal, respectiv de pe parcursul labirinturilor cresc ambianța jocului, astfel, 

jucătorul transpunându-se mai ușor in lumea virtuală creată de noi. 

 Decorațiunile diferă de la un pasaj la altul, creând un mediu variat, diferit, pentru fiecare 

nivel parcurs de personaj. 
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 Dificultatea întrebărilor de cultură generală crește odată cu nivelul de dificultate al 

parcurgerii traseului. Acestea sunt în principiu bazate pe informatică sau în rezonanță cu 

decorațiunile labirintului. 

 Durata jocului este de aproximativ 35 minute, acestea variind în funcție de răspunsul 

acordat la întrebări, abilitatea jucătorului de a găsi obiectele și capacitatea sa de orientare 

pentru parcurgerea drumului corect spre ieșire. 

5 Prezentarea algoritmului 

În programarea jocului am folosit următoarele structuri: 

 For – O structură repetitivă ce se caracterizează prin posibilitatea efectuării repetitive a unei 

secvenţe de instrucţiuni cu număr cunoscut de pași. De obicei aceste este utilizat de un 

număr mare de pași , care nu permite scrierea repetată a operațiilor în algoritm. 

 

Exemplu: în adăugarea unui număr mare de decorațiuni 
for (int i=0;i<44;i++) 

{ addObject(new bush(),x,y); x+=20; } 

 If – este cea mai simplă instrucțiune condițională care conține o expresie alcătuită cu 

operatori raționali, de egalitate și logici. În general, această funcție este însoțită de “else”, 

care determină alt set de instrucțiuni. Dacă instrucțiunea condițională este adevărată, se 

execută pașii din interiorul lui “if”, iar în caz contrar cei din “else”. 

 

Exemplu: pentru a verifica dacă personajul a luat un obiect, unde a ajuns sau dacă a răspuns corect 

la întrebări 
if(code == 1) 

{ updatescore();ctCoins=0;} 

else 

{ Vieti--;ct=0;ctCoins=0;score=score-100-ctCoins*100;} 

 

De asemenea, am folosit funcții specifice aplicației precum: 

• addObject(new nume_Actor, int x, int y) - acesta este cel mai simplu mod de a adăuga un 

nou Actor la coordonatele x și y. (Fig.4) 

 

Exemplu : addObject(new girl1(),80,60); 

• removeObject(int x, int y, nume_Actor.class) – elimină obiectul situat pe poziția x,y 

(Fig.6) 

 

Exemplu: removeObject(525, 150, gresit.class); 

• MouseClicked() – determină dacă utilizatorul a dat click sau nu pe un anumit Actor, fiind 

desori folosită ca instrucțiune condițională pentru funcția  “if”. 

 

Exemplu: if(Greenfoot.mouseClicked( this ) { click(); } 

• isTouching() – determină dacă un anumit Actor atinge un altul, fiind de asemenea folosită ca 

instrucțiune condițională pentru funcția  “if”. 

 

Exemplu: if(isTouching(bush.class)) { losescore(); } 

• isKeyDown() – determină dacă utilizatorul apasă o anumită tastă, și aceasta fiind folosită ca 

instrucțiune condițională pentru funcția  “if”. 

 

Exemplu: if(Greenfoot.isKeyDown(“up”)  { y--; } 

 setLocation(x,y) - poziționează  Actorul la coordonatele x și y  
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Exemplu: setLocation(150, 240); 

 

Secvenţe din joc : 

 

Fig. 1:  Interfața: afişează numele jocului şi reprezintă o cale de acces spre  Tutorial, respectiv spre  

Selectarea personajului. 

 

 

Fig. 2: Tutorialul: explică scopul jocului şi oferă indicaţii 
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Fig.3:  Selectează personajul: permite utilizatorului sa aleagă dintre cele 2 personaje 

 

 

Fig. 4: Trecerea dintre nivele 
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Fig. 5:  Întrebarea de cultură generală de la ieşirea dintr-unul din labirinturi 

Fig. 6:  Folosirea obiectului dintr-un labirint în altul 
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6 Concluzie și posibile dezvoltări viitoare 

 Acest proiect a fost realizat cu scopul de a îmbunătății și aprofunda cunoștiințele noatre 

informatice și pentru a descoperi noi metode de programare. 

 Pe viitor, ne-am dori să dezvoltăm jocul prin adăugarea unor noi nivele care să conțină 

obstacole și capcane. De asemenea, o idee semnificativă ar fi introducerea unor check point-uri, 

astfel nivelul de dificultate al jocului fiind mai accesibil. O altă posibilitate ar fi diversificarea 

melodiitor de fundal astfel încât acestea să fie în conformitate cu decorațiunile fiecărui nivel. 

 

7 Bibliografie 

[1] http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp 

[2] https://www.greenfoot.org/topics 
[3] https://en.wikipedia.org/wiki/Greenfoot 
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School PLTFRM 
 

 Fleşar Radu-Constantin, Iftene Ioan-Florin, Meleancă George-Alexandru,  Demco Andreea,   

Burlea Codruţa 
 

 

Rezumat: Această aplicație este o platformă de evaluare a cunoștințelor. Aplicația este adresată 

domeniului educației, fiind destinată evaluării elevilor, prin intermediul calculatorului. Din punctul de 

vedere al profesorului, ea facilitează crearea conținutului testelor și efectuează automat evaluarea 

rezultatelor, disponibilizându-i timpul, altfel consacrat corectării acestora. Profesorul poate introduce cu 

ușurință o gamă variată de enunțuri pe care le poate selecta ulterior pentru a crea teste pe diferite teme. 

Fiecare elev are un cont asociat unui clase. Profesorul asociază testul creat unui grup, apoi elevii pot să 

înceapă testarea. Imediat după terminarea testării, profesorul poate vizualiza rezultatele elevilor într-un 

tabel. 

 

Abstract: This application is a platform meant to assess students’ knowledge. It has the purpose of 

evaluating students via computer. From the teacher's point of view, it facilitates the creation of the test 

content and it automatically corrects the tests, saving time. The teacher can easily introduce a large 

variety of question types, which they can choose from later, when they create a test on a chosen topic. 

The teacher then associates the test with a group of students and they can start completing the test as 

soon as the teacher has associated it. Right after the test is finished, the teacher can visualise the results 

in a chart. 

 
1. Introducere 

 

Totul a început de la o oră de biologie în care doamna profesoară, Burlea Codruța, ne-a spus 

că vrea să găsească o soluție mai rapidă pentru a corecta testele date la clasă.  

În clasa a noua am susținut teste la informatică pe o platformă care, la finalul testului, afișa 

imediat rezultatul, profesorul nemaifiind nevoit să corecteze. Aceasta se putea accesa, însă, doar 

de pe browser, iar câțiva colegi au observat, atunci când nu au fost mulțumiți de notă, că, folosind 

opțiunea “Refresh” prezentă în orice browser, pot repeta testul fără ca profesorul să observe.  

Împletind experiența testelor susținute atunci cu dorința doamnei profesoare, am început să 

lucrăm la o platformă care să nu necesite accesul de pe o pagină web și care să ofere accesul la 

rezultate numai profesorului de la clasă, trimițând pe contul de administrator al acestuia 

rezultatele testelor, imediat după finalizarea lor. 

Scopul inițial a fost să ne testăm cunoștințele și să vedem dacă putem crea o astfel de 

platformă care să ajute profesorii. Pe parcurs, când am realizat că aplicația se apropie din ce în ce 

mai mult de ceea ce ne dorim, am început să lucrăm mai mult la design, pentru a-i îmbunătăți 

aspectul și a o oferi  profesorilor din liceul nostru spre testare.  

 
2. Descrierea aplicației 

 
Pentru a realiza această platformă am ales să folosim Microsoft Visual Studio 2015, 

utilizând limbajul de programare C# [1]. 
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Pentru început, am realizat o bază de date MS-SQL [2] alcătuită din 5 tabele (Class, 

Account, Test, Result), după schema următoare: 
 

Fig.1: Alcătuire bază de date 

 

Am continuat prin proiectarea panourilor aplicaţiei: 

 Panoul de logare: este alcătuit din 2 câmpuri (utilizator şi parolă) de unde se pot loga 

atât profesorii, pe conturile de administratori, cât şi elevii, pe conturile fără drepturi de 

administrator [3]. Iconiţele specifice fiecărui câmp au fost realizate în aplicaţia 

Inkscape. 

 

Fig.2: Panoul de logare 
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 Meniul profesorului: este alcătuit din 5 butoane aranjate după frecvenţa utilizării [4]. De 

aici, profesorul poate să adauge enunţurile în baza de date, să adauge teste pe care le 

poate asocia unei clase, să creeze conturi elevilor şi să vizualizeze rezultatele testelor. 
 

 

Fig.3: Meniul profesorului 

 

 Meniul Setează Test: este alcătuit din două câmpuri: primul îi arată profesorului toate 

categoriile de teste introduse, iar al doilea clasele la care predă, pentru a selecta clasa la 

care să asocieze testul ales în primul câmp. 
 

 

Fig.4: Meniul Setează Test 

 

 Meniul Adaugă Enunț: este alcătuit din trei câmpuri principale: tipul enunțului, 

dificultatea și enunțul propriu-zis. În momentul în care selectăm tipul enunțului, apar în 

funcție de ce am selectat mai multe câmpuri: în cazul în care tipul selectat este 0, apar 4 

câmpuri, notate de la a la d, fiecare cu o căsuță corespunzătoare; în cazul în care tipul 

selectat este 1, apare un singur câmp numit „Răspuns”. Profesorul selectează tipul, 

introduce enunțul, apoi, în funcție de tipul selectat, fie introduce variantele de răspuns 

bifând căsuța corespunzătoare celei corecte, fie introduce textul răspunsului în câmpul 

destinat. 
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Fig.5: Meniul Adaugă Enunț 
 

 Meniul elevului: este alcătuit din 2 butoane [4]. Primul buton („Începe test”) trimite 

elevul în panoul testului asociat clasei acestuia, iar cel de-al doilea îl conduce pe elev în 

panoul de schimbare a parolei contului. 
 

 

Fig.6: Meniul elevului 

 

3. Alegerea numelui 
 

Am avut ca inspirație în alegerea numelui două rețele sociale cunoscute: „Tumblr” și 

„Flickr”. Ele au ieșit în evidență prin denumirile lor. Aplicațiile au, în general, un nume format 

din cuvinte complete, ceea ce face ca o prescurtare ce exclude vocalele să fie mai specială, mai 

neobișnuită. PLTFRM este un acronim format din consoanele termenului englezesc 

„PLATFORM”. 

 
4. Concluzii 
 
Momentan, noi folosim această aplicație doar pentru testele la biologie. Ne dorim să oferim 

posibilitatea mai multor profesori de la noi din școală să se folosească de această platformă, dar 

vrem să o extindem și în alte școli.  
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Pentru a menține platforma, avem nevoie de o bază de date care să stocheze testele și 

utilizatorii, iar o astfel de bază necesită costuri de licențiere. O variantă la care ne-am gândit 

pentru a evita costurile unei baze de date online este cea a stocării informațiilor într-o bază de date 

a școlii. 

Totodată, avem în plan să adăugăm variante de răspuns sub formă de imagini și să 

optimizăm design-ul și codul aplicației. Ne propunem și adăugarea unui timp limitat de rezolvare 

a testelor pe care profesorul îl va putea stabili din meniul „Adauga test”. 
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DistraChem 
 

Florea Alexandru Adrian, Török Adél Kati, Ștefănescu Mariana 

 

 
Rezumat: Această lucrare reprezintă o aplicație educativă care învață utilizatorii noțiuni de bază 

despre chimie, în special reacții chimice uzuale și modul în care diferitele substanțe interacționează 

între ele. Aplicația este ușor de folosit datorită interfeței simple, prietenoase, precum și datorită 

instrucțiunilor date de către personajul-ajutător, numit “Profesorul”. Alt element de originalitate este 

grafica amuzantă care creează o atmosferă ce favorizează învățatul. 

Abstract: This application represents an educational software which teaches its users basic notions 

about chemistry, especially common chemical reactions and the way different substances interact with 

each other. The application is easy to use due to its simple, friendly interface, as well as the instructions 

given by the helper-character called “The Professor”. Another element of originality is the funny art 

style which creates a friendly atmosphere which supports learning. 

1 Introducere 

 Aplicația este realizată în GameMaker-Studio 1.4. Ea este creată cu scopul de a ajuta elevii 

să învețe mai ușor chimie. Mulțumită metodei învățare utilizată în aplicație, anume interacționând 

cu substanțele, elevii sunt mult mai interesați decât ar fi într-un mediu “tradițional”, adică în sala 

de clasă. Originalitatea lucrării rezultă din modul de lucru, aplicația având personaje amuzante. O 

altă caracteristică a aplicației constă în sistemul de tip magazin, de unde se cumpără substanțele 

pentru a fi folosite. 

2 Descrierea aplicației 

Primul lucru pe care îl vedem când deschidem această aplicație este meniul de start. De aici 

putem începe, apăsând butonul “Start”, putem citi instrucțiunile de utilizare sau putem ieși din 

aplicație. 

O dată intrați în laborator, suntem întâmpinați de către profesor (Fig.1). Acesta ne dă 

instrucțiuni cu care putem începe experimentele noastre chimice. De asemenea, avem și o sumă de 

bani cu care vom cumpăra substanțele. Această sumă va putea fi mărită ulterior prin vinderea 

substanțelor create.  
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Fig.1: Profesorul la începutul aplicației [3] 

 

Există două moduri de vizualizare (Fig.2): 

 Modul științific (modul cu care se începe), în care putem vedea structura chimică a 

substanțelor, precum și legăturile dintre atomii acestora; 

 Modul uzual, care permite elevilor să înțeleagă mai bine despre ce substanțe este vorba. 

Elevii pot vizualiza substanțele folosind exemple din viața concretă (molecula de apă fiind 

reprezentată de un pahar cu apă în acest mod). 
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Fig.2: Modul științific (stânga) și modul uzual (dreapta)  [2] [3] 

În imagine (Fig.2) se poate observa hidrogenul, acesta apărând fie ca o moleculă de 

hidrogen (stânga), fie ca o canistră de hidrogen (canistrele fiind forma standard pentru substanțele 

aflate în stare gazoasă). 

Cele două moduri de vizualizare se pot interschimba fără nici o problemă pe parcursul 

folosirii aplicației. 

Pentru a efectua o reacție chimică, avem nevoie de substanțe. După ce acestea sunt 

cumpărate, cu ajutorul mouseului tragem reactanții în casuțele din stânga. Dacă reacția este validă, 

în căsuțele din dreapta vor apărea compușii rezultați. De exemplu, prima reacție este următoarea:   

2H2 + O2  → 2H2O 

Pentru această reacție avem nevoie de două molecule de hidrogen și o moleculă de oxigen. 

Această reacție ne va da două molecule de apă. Cu apa rezultată putem face mai departe reacții, 

sau o putem vinde la magazin pentru a putea cumpăra mai multe substanțe.  

Dacă introducem, de exemplu, trei molecule de hidrogen în loc de două, acest lucru nu 

cauzează nicio problemă, deoarece cele două molecule vor interacționa cu oxigenul, creând apă, 

iar a treia moleculă va rămâne la locul ei. Aceasta va putea fi folosită într-o altă reacție, sau poate 

fi luată și vândută la magazin. De asemenea, nu contează în care căsuță se introduc reactanții, 

reacțiile nedepinzând de poziția substanțelor în căsuțe. 

Pentru a lua o substanță cu mouseul, se folosește următorul cod (2.1): 

if(position_meeting(mouse_x,mouse_y,self)) 

               t=1;    (2.1)  
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Această secvență de cod verifică dacă mouseul atinge obiectul respectiv. Ea este un mini-

subprogram care este folosit de către toate “obiectele” (substanțele). Dacă da, atunci o variabilă 

“t” devine 1. După aceea, o altă secvență de cod intră în acțiune: 

if(t==1) 

{ 

x=mouse_x; 

y=mouse_y; 

} 

if(t==0)     (2.2) 

{ 

    if(y<b) 

        y+=k; 

    if(y>=b) 

        k=0; 

} 

Secvența aceasta se actualizează la fiecare “pas” (“pasul” reprezentând 1/30 dintr-o 

secundă). Dacă variabila “t” este egală cu 1, obiectul (substanța) va avea coordonatele mouseului 

(va urmări mouseul). La eliberarea mouseului, variabila “t”  devine 0. Aici intervine a doua parte 

a codului (2.2) care verifică poziția pe verticală a obiectului (“y”-ul). Variabila “b” este aleasă 

aleatoriu de către fiecare substanță la crearea ei după următorul cod (2.3): 

b=random_range(637,736);    (2.3) 

 Funcția random_range returnează aleatoriu o valoare cuprinsă în intervalul dat de pixelii 

637 și 736, care va deveni poziția substanței. 

 Dacă “y”-ul substanței este mai mic decât b, substanța va “cădea” (“y”-ul ei va crește cu o 

anumită valoare k, lucru ce creează iluzia de gravitație). Dacă poziția “y” este mai mare sau egală 

decât b, “gravitația” va deveni 0 pentru acel obiect, acesta oprindu-se din cădere. 

Alte exemple de reacții din această aplicație sunt [1]: 

2C + O2  → 2CO 

H2 + Cl2  → 2HCl 

2Na + Cl2  → 2NaCl 

 Toate aceste reacții însă nu am putea să le facem fără ajutorul lui Boris (Fig.3), celălalt 

personaj din această aplicație. 
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Fig.3: Boris în magazinul său [3] 

După cum se poate vedea și din imagine, Boris ne vinde substanțe chimice (în acest caz, 

hidrogen și oxigen). Dacă dăm clic pe unul din butoanele din imagine, de exemplu pe hidrogen, 

suma noastră de bani va scădea cu un dolar (se folosește un counter care ține socoteala câți bani 

avem). De asemenea, când vom da clic pe butonul “Înapoi” și ne vom întoarce în laborator, vom 

avea o moleculă de hidrogen (sau o canistră, în funcție de modul de vizualizare). Acest lucru se 

realizează indiferent de câte substanțe cumpăram o dată (dacă luăm 10 substanțe, în laborator vor 

apărea 10). 

Substanțele pot fi vândute înapoi magazinului (prin prinderea lor, ducerea lor peste 

butonul “Magazin” și clic-dreapta), însă la un preț mai mic. Cu cât reacțiile sunt mai complicate, 

cu atât produșii de reacție pot fi vânduți magazinului la un preț mai mare. 

3 Concluzie 

 Această aplicație este utilă elevilor care vor să învețe și să se distreze în același timp. Ea 

prezintă un nou unghi din care poate fi privită chimia, o perspectivă pe placul elevilor. 

 Aplicația poate fi dezvoltată să conțină mai multe reacții chimice. Versiunile ulterioare ale 

aplicației pot avea noi seturi de substanțe, precum și modalități noi de a crea substanțe deja 

existente. 
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Aplicație grafică pentru reprezentarea mișcării rectilinii uniforme 
 

Muntean Codrin, Marpozan Daniel, Demco Andreea, Ileșan Florentina 

 

 

 
Rezumat: Scopul acestei lucrări este de a reprezenta grafic rezolvarea unei probleme de mișcare 

rectilinie uniformă, utilizând competențele dobândite la orele de fizică și de informatică. Originalitatea 

acestei lucrări constă în faptul că programul a fost realizat după o concepție proprie a elevilor autori. 

 

Abstract: The purpose of this project is to represent, in a visual manner, the way of solving a problem of 

physics, involving the uniform motion, using the skills acquired attending the classes of physics and 

computer science. The originality of this work lies in the fact that the program was made on following 

the own conception of the authors. 

 
1. Introducere 

 
Mișcarea rectilinie uniformă este mișcarea punctului material pe o traiectorie dreaptă, cu viteză 

constantă. Alegem axa Ox a sistemului de coordonate de-a lungul traiectoriei, prin urmare, vectorii 

de poziție ai punctului material și viteză au componentele nenule pe axă. 
Din definiția vitezei medii reiese : vx=Δx/Δt=[x(t)-x(t0)]/(t-t0) [2], unde : 

 x(t0) este coordonata punctului material la momentul t0=0 

 x(t) este coordonata punctului material la momentul  momentul t 

 vx este proiecția vitezei  punctului material pe axa Ox, vectorul viteză fiind constant în 

M.R.U, viteza medie coincide cu cea momentană. 

Din această expresie obținem relația pentru deplasarea x(t)-x(t0)=vx(t-t0), de unde putem deduce 

legea mișcării rectilinii uniforme: x(t)=x0+vx(t-t0). 

 

Pentru realizarea proiectului, s-a folosit aplicaţia Visual Studio.NET, produsă de compania 

Microsoft, ca mediu de dezvoltare pentru un program scris în C#. Limbajul de programare C# este 

orientat pe obiecte, simplu, modern, util pentru realizarea mai multor tipuri de aplicații. Pentru 

grafică s-a folosit mediul oferit de Unity, program ce permite atât crearea părții vizuale, cât și 

conexiunea ei cu scriptul realizat în Visual Studio. 

 

2. Implementarea formulelor de fizică în program 
 
Considerăm două corpuri ale căror viteze și distanțe față de origine sunt cunoscute și ne propunem 

să aflăm după cât timp și la ce distanță față de origine se întâlnesc. 

Pentru primul corp: x1=x01+v1t (x1 este distanța la care se va întâlni cu cel de-al doilea corp, x01 este 

poziția inițială, v1 este viteza corpului, iar t este timpul de întâlnire). 

Pentru al doilea corp: x2=x02+v2t (x2 este distanța la care se va întâlni cu primul corp, x02 este poziția 

inițială a corpului, v2 este viteza, iar t este timpul de întâlnire). 

Deoarece distanțele de întâlnire sunt raportate la origine, care este fixă, putem deduce relația 

x1=x2=xintalnire, relație din care putem scrie ecuația x01+v1t=x02+v2t. 
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Notă: Cronometrarea timpului este aceeași, atât pentru primul corp, cât și pentru cel de-al doilea 

corp (mobilele pornesc simultan): t01=t02=0. 

Prin urmare, timpul de intâlnire  t=(x02-x01)/(v1-v2); înlocuind timpul de întâlnire în ecuațiile de mai 

sus, se poate afla cu ușurință distanța de întâlnire. 

Pentru rezolvarea problemei, s-au folosit toate formulele deduse mai sus. 

 

3. Descrierea programului 
 
Interfața programului este una foarte sugestivă și ușor de folosit, întrucât utilizatorul trebuie doar să 

introducă datele de intrare ale problemei (viteză, distanță), iar programul va realiza calculele 

necesare rezolvării problemei. 

 

 

 
 

Fig. 1: Interfața principală a aplicației 

 

Programul de față calculează atât timpul întâlnirii a două corpuri, cât și la ce distanță se întâlnesc 

ele față de origine. Introducerea datelor de intrare se face prin intermediul a patru casete-text, câte 

două pentru fiecare corp. 

Caseta-text “Introdu viteza” permite utilizatorului să introducă viteza cu care se deplasează corpul. 

În cazul în care corpul se depărtează de origine, viteza introdusă va fi pozitvă, iar, în caz contrar, 

viteza va fi negativă. 

Caseta-text “Pozitia initială” permite utilizatorului să introducă distanța inițială a corpului față de 

origine, marcată de un steag alb.  

Setarea datelor se realizează prin intermediul butonului “Start”, iar, în cazul în care datele introduse 

sunt greșite, programul va prelucra datele stabilite implicit. După apăsarea butonului, casetele-text 

pentru viteze și distanțe vor dispărea, cele două corpuri vor începe să se deplaseze și va apărea 

butonul “Restart”. 

Prin apăsarea tastelor 1, respectiv 2 se realizează schimbarea obiectului urmărit de cameră. 

Datele de intrare sunt greșite când: 

 șirul de caractere introdus conține alte caractere în afară de cifre, semnul “.” și semnul “-”;  

 vitezele introduse au valori egale (deoarece corpurile nu se vor întâlni); 

 corpurile se deplasează în sensuri opuse și se depărtează față de origine (deoarece nu se vor 

întâlni). 

Afișarea timpului și locului de întâlnire a celor două corpuri se realizează, printr-un mesaj de tip 

text, în momentul în care cele două mobile se întâlnesc.  

24



Conferinţa Naţională de Informatică „Programare, Comunicare, Imaginație, Design” 

24 Martie 2018, Sibiu, Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru a putea reintroduce valori, trebuie apăsat butonul “Restart”, care va permite introducerea 

unui nou set de date de intrare. 

 

4. Realizarea părții grafice 
 
În Paint s-au realizat mașinile și background-ul, iar apoi au fost exportate în Unity. Toate butoanele 

și casetele-text s-au inserat și apoi s-a realizat conexiunea acestora cu scriptul. 

 

 
 

Fig 2: Afișarea momentului și timpulu întâlnirii 

 

5. Realizarea codului sursă 
 

Codul este împărțit în patru clase: 

 

 Clasa Car este instanțiată pentru fiecare mașină. Conține două variabile de tip float care 

memorează viteza și poziția inițială față de origine și două funcții care setează poziția 

inițială și orientarea vehiculelor; 

 Clasa Game este statică și conține trei variabile de tip boolean, ce stochează informații legate 

de starea joculu; 

 Clasa CameraManager permite urmărirea obiectului selectat și schimbarea aceastuia prin 

apăsarea tastelor 1, respectiv 2; 

 Clasa UI conține referințe pentru toate textele, casetele-text și butoanele de ecran. Aceasta 

permite transmiterea datelor introduse de utlizator către instanțele clasei Car. La apăsarea 

butonului start, funcția StartGame calculează timpul și distanta la care mașinile se întâlnesc, 

ascunde casetele-text, setează modul aplicației pe pornit și apelează funcția 

ShowInformation.  

 
    IEnumerator ShowInformation() 
    { 

        yield return new WaitForSeconds((float)time); 

        timeText.text = "Corpurile se intalnesc dupa " + time + "s la 

distanta de " + dfo + "m fata de origine."; 

        Game.fixedCamera = true; 

        Instantiate(flag, new Vector3((float)dfo, -2.5f, 0f), 

Quaternion.identity); 

    } 
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Funcția de mai sus așteaptă până când mobilele se întâlnesc, iar apoi afișează un mesaj cu 

datele de ieșire, se plasează un steag mov ce marchează locul de întâlnire, iar camera devine 

statică. 

 Deoarece în toate probelmele de fizică se lucrează numai cu două zecimale, a fost necesar să  

 apelăm la funcția Round din structura Mathf [1]. 

  
 

6. Concluzii 
 
Ne propunem inserarea programului de față într-o aplicație completă care să simplifice rezolvarea 

problemelor de fizică din capitolele de cinematică și dinamică. Grafica aplicației poate fi 

îmbunătățită, dar am mizat mai mult pe funcționalitatea programului. 
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EuroCyberScola 
 

Papuc Adrian-Gheorghe, Török Adél Kati, Ștefănescu Mariana 

 

 
Rezumat: Această lucrare reprezintă o aplicație de realitate virtuală creată pentru a permite 

utilizatorului să exploreze în mediu complet digital întreaga clădire a Colegiului Național „Mihai 

Viteazul” din Sfântu Gheorghe. Originalitatea aplicației constă în abundența detaliilor folosite în 

construcția clădirii. 

 

Abstract: This application represents a virtual reality software created to allow the user to explore in 

full digital envirorment the building of the “Mihai Viteazul” National College from Saint George 

Romania. The originality of this application consists in the richness of details used during construction 

of the building. 

 

1. Introducere  
 

Aplicația EuroCyberScola a fost creată cu scopul de a permite oricărei persoane interesate să 

exploreze întreaga clădire a Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe. De 

asemenea, aplicția a fost realizată pentru promovarea pe plan național și internațional a clădirii 

obiect de patrimoniu, ca parte a proiectului european EuroScola 2017; echipa noastră reușind 

performanța de a se clasa pe prima poziție în cadrul etapei naționale de selecție. Articolil conține 

patru secțiuni: secțiunea a doua e descrisă realizarea și scopul aplicației. În secțiunea a treia este 

concluzia, iar în ultima apare bibliografia. 

 

Fig. 1 Imagine frontală a clădirii 
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Elementele de originalitate sunt reprezentate de cantitatea mare de detalii adăugate clădirii 

(Fig. 1) în comparație cu rezultatele similare, de exemplu proiectarea în trei dimensiuni a clădirilor 

din marile orașe pe hărțile Google Maps. De asemenea, pe lângă disponibilitatea completă a tuturor 

încăperilor, aplicația permite acesul utilizatorului în absolut orice locație din proximitatea și 

interiorul clădirii. Acest fapt determină posibilitatea vizualizării clădirii din absolut orice unghi sau 

perspectivă (Fig. 2). 

 

Fig. 2 Imagine reprezentând laboratorul de istorie 

 

2. Descrierea aplicației  
 

Fig. 3: Imagine reprezentând mediul de proiectare în SketchUp 

 

În realizarea aplicației de realitate virtuală au fost folosite, în primul rând un software pentru 

realizarea de construcții digitale în trei dimensiuni – SketchUp (Fig. 3); și un software pentru 

producerea de jocuri video și aplicații pe bază de conținut atât tridimensional cât și bidimensional – 
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Unreal Engine 4(Fig. 4). Pentru utilizarea sa au fost folosite materiale video din mediul 

online([1],[2],[3],[4],[5]) 

 

În al doilea rând a fost folosită o aplicație, numită Autodesk FBX Converter 2013 specializată 

în conversia modelelor 3D utilizate în realizarea aplicației, deoarece a fost necesară conversia 

modelelor 3D create cu ajutorul SketchUp, exportate în formatul COLLADA File(*.dae) în 

formatul FBX(*.fbx) utilizat de Unreal Engine 4 pentru a introduce construcțiile 3D în viitoarele 

aplicații. 

 

Fig. 4: Imagine reprezentând mediul de lucru Unreal Engne 4 

 

Fig. 4: Imagine reprezentând modelul 3D penru o bancă de clasă, din SketchUp 
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Utilizând SketchUp au fost realizate o gamă largă de obiecte folosite în aplicația de realitate 

virtuală, între care bănci și scaune tip școlar (Fig. 5), catedre, table de scris pentru clase, steaguri și 

steme ale României prezente de asemenea în fiecare clasă a clădirii. 

 

Fig. 5: Imagine din care se poate observa multitudinea detaliilor 

Fig. 6: Imagine reprezentând programarea unui material 
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Alte obiecte includ: troița, lămpi, calculatoare, dulapuri pentru cărți, copaci, ornamente le de 

la ferestre, uși, obiecte destinate părții practice a unor materii (de exemplu eprubete și vase speciale 

pentru substanțe chimice,). 

 De asemenea, tot ce poate fi caracterizat drept planșă sau tablou (Fig.6) (picturi pe perete, 

planșe educaționale, tabele periodice, tablouri ale promoțiilor anterioare), și bine înțeles clădirea de 

bază în care se desfășoară explorarea au fost realizate iniîâțial în SketchUp. 

Atât mediul de proiectare cât și cel de lucru au avut nevoie de poze pentru realizarea 

materialelor utilizate pe suprafețele vizible. În acest scop au fost utilizate aplicațiile Paint și 

Microsoft Office Picture Manager. De exemplu pentru realizarea planșelor, a tblourilor, chiar și a 

stemelor, steagurilor și a draperiilor a fost nevoie de fotografii realizate manual, folosite apoi ca și 

“texturi” aplicabile apoi sub formă de “materiale” pe suprafețele pe care în realitate se află 

imaginile capturate inițial în fotografii. Aceste materiale sunt programate în mediul de lucru prin 

trasarea legăturilor între textură (unde se află poza) și material (unde se aplică textura), așa cum se 

vede în Fig.7. Sursa texturilor: [6],[7],[8]. 

 

Fig. 7: Imagine reprezentând programarea unei scițe-funcționarea ușilor 
 

O altă parte extrem de importantă în mediul de lucru o reprezintă realizarea schțelor (”Blue 

Print”). Schițele fac orice acțiune posibilă în aplicația finală. De exemplu, pentru utilizarea în 

aplicație a ușilor a fost nevoie de realizarea unei schițe (Fig. 8). Conceptul folosește un 

paralelipiped dreptunghic invizibil de aceeași înălțime și lățime cu a ușii, dar de adâncime mai 

mare. Când obiectivul intră în coliziune cu paralelipipedul, utilizatorul are obțiunea de a apăsa “Z”, 

astfel inițializându-se acțiunea de roțaie la 90 de grade a ușii. O a doua apăsare, cât timp obiectivul 

se află încă în volumul invizibil inițializează mișcarea în sens invers. 

De asemenea, realizarea butoanelor din meniu a fost posibilă cu ajutorul schițelor. Prin 

apăsarea pe un anumit buton, schița folosește o instrucțiune care trimite la un alt nivel al aplicației. 

Un nivel reprezintă orice fază a aplicației la care se ajunge fără legătură liniară directă realizată de  

obiectivul camerei. 

De exemplu, un nivel este meniul principal (Fig. 9), alt nivel este meniul “Game Controllers” 

și bine înțeles, alt nivel este lumea virtuală propriu zisă, unde se află clădirea. 
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Fig. 8: Imagine reprezentând meniul aplicației 

 

3. Concluzie 
 

În concluzie, aplicația de realitate virtuală EuroCyberScola duce întregul Colegiu Național 

“Mihai Viteazu” în spațiul cibernetic, și îl pune la dispoziția oricui. Dezvoltarea viitoare a aplicației 

poate include în lumea virtuală alte clădiri de patrimoniu din jurul Colegiului și poate întreg centrul 

orașului Sfântu Gheorghe. 
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Spinning CD Video-Audio Sync: Blender & Kdenlive 

Alexandru Pintea 

 
Rezumat: Se prezintă o aplicație in formă finală de videoclip intitulată Spinning CD. Aplicația prezintă 

sincronizarea de secvenţe video și audio. Software-ul folosit este Blender cu plugin-ul GxAV.py. Este 

prezentat modul în care se utilizează anumite programe de editare video, foto şi grafică pentru 

realizarea de videoclipuri muzicale 

 

Abstract: A new application, in the final form a videoclip entitled Spinning CD is presented. The 

application illustrates the syncronization of video and audio sequences. Blender with the GxAV.py 

plugin is the software used. The paper presents how high-end photo, video and graphical software are 

used for making musical videos. 

 

1  Introducere 

Lucrarea de față prezintă un proiect Spinning CD ce include sincronizarea video-audio, 

corelarea între grafică și muzică. Aplicația Spinning CD constă în reprezentarea unui disc 

particularizat ce se rotește sincron cu fondul muzical și reprezentarea grafică a undelor sonore.  

Discul are o coperta originala realizată cu gLabels. În Blender se modelează toate 

componentele necesare și se realizează videoclipul muzical. În continuare se utilizează un plugin 

pentru vizualizarea muzicii și Kdenlive la editare. La final Spinning CD va fi un produs grafic 

profesional în care grafica și muzica vor fi sincronizate și percepute la un nivel înalt. 

Pentru a realiza un videoclip muzical complex se folosesc următoarele programe: Blender [1] 

un software pentru realizarea de animații 2D și 3D;  gLabels [2] utilizat pentru crearea de etichete; 

GxAV.py ce reprezintă un plugin [3] al Blender realizat în Python utilizat pentru un analizor 

spectral audio şi Kdenlive  un program utilizat pentru editarea videoclipului [4]. 

Tehnologii similare de sincronizare audio-video sunt incluse în diverse produse Adobe de 

exemplu After Effects [5], în software dedicat de exemplu Video Audio Sync Fixer [6] și Pure Data 

Computer Music System [7]. 

Structura articolului este următoarea. În secțiunea 2 se prezintă tehnologiile utilizate, iar în 

secțiunea 3 modul în care se realizează aplicația Spinning CD folosind tehnologiile prezentate. 

Lucrarea se încheie cu concluzii și viitoare funcționalități ale proiectului.  

2 Prezentarea tehnologiilor utilizate  
În continuare sunt prezentate succint tehnologiile utilizate pentru realizarea proiectului 

propus. Tehnologiile folosite sunt gratuite și pentru sistemul de operare Linux, dar au tehnologii 

echivalente în toate sistemele de operare. 

●  gLabels este un program special de creare a etichetelor [2]. Se poate utiliza orice tip de 

software similar de creare a etichetelor. 

● În Blender [1] se realizează modelarea componentelor grafice 2D şi 3D precum şi animaţia.  
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● GxAV.py este un plugin al Blender, pentru analiza spectrală audio. Acronimul 
GxAV.py provine de la GXAudioVisualisation, Blender Music Visualizer realizat în anul  

2013 de Sławomir Kur (Gethiox) [3]. Este definit de autor ca “Bake Spectrum Visualizer by 

sound file” și este bazat pe graficul din fizică în funcţie de frecvenţa audio, în Hertzi şi 

volumul audio în decibeli. Figura 1 identifică în GitHub plugin-ul GxAV.py pentru Blender  

și editorul Kdenlive. 

Instalare și activare. Pentru vizualizarea animaţiei muzicale se crează un nou proiect în Blender. 

Se selectează  File> User Preferences> Add-Ons. Se instalează Add-on-ul 

GxAV.py [3] , se actualizează și se redeschide Blender. Se activează add-on-ul "Animation: 

GxAV".   

  

Fig. 1: GxAV.py [3] plugin pentru Blender (stânga) Kdenlive [4] (dreapta)  

 

● Kdenlive, acronim al KDE Non-Linear Video Editor, este un editor video. Platformele 

pentru Kdenlive sunt GNU/Linux, BSD, MacOS şi recent Windows. 

3 Realizarea aplicației Spinning CD  
În continuare se descriu etapele de realizare a aplicației Spinning CD. 

● În gLabels se realizează coperta CD-ului inclus în modelul 3D. Aceasta se poate realiza 

folosind un șablon preinstalat, o imagine ce reprezintă coperta CD-ului. Fișierul se salvează 

în format PNG ca o imagine cu un fundal transparent. În continuare se va utiliza  programul 

Blender. 

● Modelare componente şi realizare videoclip în Blender.  Se vor modela  toate 

componentele virtuale necesare pentru videoclip. Pe imaginea copertei CD-ului se aplică 

texturile de culoare folosind addon-ul preinstalat Images as Planes. Pentru 

adăugare texturi de culoare se accesează: File> User Preferences> Add-Ons și 

se caută add-on-ul preinstalat Images as Planes. 

Figura 2  ilustrează realizarea scenelor Spinning CD cu  Grid  și Texturi  în Blender. 
 

  

Fig. 2: Blender: realizarea scenelor Spinning CD: Grid (stânga) Texturi (dreapta) 
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Se deschide imaginea de copertă a CD-ului. Cu Alpha> Premultiplied, Blender  sesizează 

transparența imaginii. Cu Ctrl-J se include imaginea modelului 3D similar unui CD real. La 

începutul liniei temporale de randare cu tasta I se alege LocRotScale pentru a introduce o cheie, 

iar  la sfârșitul liniei de timp se rotește CD Mesh cu 360 grade pe axa Z.  La Animation se 

alege obiectul CD urmat de LocRotScal şi Z Euler Rotation. Din  Chanel> 

Extrapolation se selectează Liniar Extrapolation (Shift+E).  

Din Render Cycles se schimbă fundalul imaginii și se alege un folder pentru randarea 

animaţiei, Render Animation. Aceasta este etapa de realizare a cadrelor. În editorul 

secvențelor video din Blender se includ toate imaginile randate cu Add> Image.  Din proprietăți 
se selectează Post Processing și se verifică Compositing și Sequencer. Formatul 

fişierelor se schimbă în AVI, JPEG și se selectează Render Animation pentru a randa fișierul 

AVI. În final CD-ul se rotește si se selectează plug-in-ul Audio Visualizer.  

Figura 3 ilustrează realizarea Animației si Previzualizarea Randării pentru aplicaţie în Blender. 
 

  

Fig. 3: Blender: realizarea Spinning CD: Animation (stânga) Render Preview (dreapta)  
 

● GxAV.py. Din Scene>Properties se alege GXAudioVisualisation. Dacă 

spațiul de lucru 3D este liber, se selectează Create. Inițial din Channels se alege 

Left,Right sau Stereo. La declanșatorul corespunzător browser-ului de fișiere  se aleg 

fișierele muzicale. Alegerea orientării se poate modifica ulterior  prin schimbarea unghiului 

camerei. Vizualizorul de muzică se setează la 32, 64 sau 128 și se recompilează datele de 

animație. Se setează un material pentru obiectele Visual Visualizer și culoarea de 

fundal. Doar obiectele necesare de vizualizare audio și pentru cadre se află în folderul de 

proiect. Urmează realizarea de fişiere AVI şi JPEG.  
 

  

Fig. 4: Kdenlive: realizarea Spinning CD 
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● În Kdenlive se includ fișierele AVI, JPEG și fișierul muzical. Se plasează vizualizorul audio pe 

prima piesă, filmul CD pe cel de-al doilea și muzica pe prima piesă audio. Figura  4 ilustrează  

secvențe de utilizare a Kdenlive pentru Spinning CD. Se aplică opţiunea Composite pe 

prima piesă, primul track, se selectează, Fader și se obține proiectul într-un format MP4 

folosind Render.  

 

  

Fig. 5: Spinning CD:  aplicaţia demonstrativă de sincronizare a secvenţelor audio şi video. 

 

Figura 5 ilustrează  Spinning CD, o aplicaţie ce sincronizează secvențele audio și video, în 

particular rotirea unui CD pe un fundal muzical şi reprezentarea grafică a frecvenței undelor 

muzicale sonore în funcţie de volumul redat. 

4 Concluzii 
Această lucrare prezintă etapele de realizare și tehnologiile utilizate în realizarea unei 

aplicații numită Spinning CD. Spinning CD este o aplicație demonstrativă de sincronizare audio-

video, a imaginii şi muzicii într-un videoclip muzical. Proiectul include realizarea copertei CD cu 

gLabels,  animația şi videoclipul integral cu Blender şi editarea cu Kdenlive. În plus este folosit 

GxAV.py un add-on al Blender realizat în Python folosit la reprezentarea grafică a frecvenței 

sonore. Pe viitor se pot folosi și alte add-on-uri specifice Pyton şi programe de realizarea animației 

și editării ce pot îmbunătăți calitatea unui videoclip muzical similar. 
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Industrial Design in Blender & 3D Web View 

Alexandru Pintea 

 
 

Rezumat: Lucrarea prezintă un proiect 3D în Blender realizat cu opţinuea de desen tehnic.  Este inclus 

de asemenea  un website nou  cu interfeţe de vizualizare, opţiuni de randare şi colecţionare de imagini 

3D, ce include şi proiectul 3D realizat. Sunt prezentate tehnologii software de desen tehnic existente şi 

modalități prin care obiectele 3D şi scenele pot fi incluse într-un browser. Sunt prezentate în special 

metode ce utilizează randarea online.   

 

Abstract: The article shows a 3D project in Blender made with the industrial  design option. .A new 

website with interfaces for view, render and collect 3D images including the 3D project is presented. 

Software technologies of industrial design are presented and how the 3D objects and scenes can be 

included into a browser are discussed. Methods that make use of online rendering are included. 

 

1  Introducere 
Scopul lucrării de faţă este realizarea unui proiect în Blender şi includerea modelui 3D 

rezultat într-o nouă pagina web cu interfaţă de randare şi vizualizare online. Sunt prezentate 

aplicaţii de desen tehnic incusiv în Blender şi aplicaţii online de modelare şi viyualizare a obiectelor 

şi scenelor 3D.  

Randarea online este un caz particular de transformare a modelelor wireframe în imagini sau 

clipuri video, procesul necesar pentru transformarea datelor 3D în 2D. Randarea online se poate 

referi la două procese principale. Primul proces utilizează un serviciu online pentru realizarea de 

date ce pot fi descărcate după randare online. Celălalt proces afișează conținut web care include o 

randare a unui model 3D procesat online care se afișează pe o pagină web, într-un browser.  

Principalele tehnologii actuale care pot fi utilizate sunt: WebGL (intens utilizat și dezvoltat, o 

mulțime de cadre), Web Player (minimalist), VRML (limbaj de scripting Virtual Reality, VR, 

depășit), X3D (un VR pentru succesorul web) ThreeJS și Blend4Web motor pentru Blender, un 

mediu de dezvoltare 3D). Pentru acestea, este nevoie de cunoștințe de bază de JavaScript, Python, 

C ++ și C și o înțelegere de bază a graficii 3D. Există multe alte limbaje ce pot fi utilizate pentru 

grafica 3D pe Web. Configurația minimă pentru computerele ce rulează elemente web 3D include: 

procesor dual-core de 32 biți 2Ghz cu suport SSE2, memorie RAM de 2 GB, afișaj de 24 biți de 

1280 x 768, mouse sau track pad grafic compatibil cu OpenGL 2.1 cu memorie RAM de 512 MB [1] 

. În viitorul apropiat majoritatea utilizatorilor de calculatoare vor vizualiza conținut 3D pe paginile 

web, chiar și realitatea virtuală.  

Lucrarea este organizată după cum urmează. Secţiunea 2 descrie tehnologii software utilizate 

în desenul tehnic. Secţiunea 3 include proiectul 3D realizat în Blender şi o pagina web nouă 

utilizată ca interfaţă dedicată randării şi vizualizării modelelor 3D. Lucrarea se încheie cu concluzii 

şi viitoare aplicaţii Blender. 
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2 Tehnologii folosite  
În cele ce urmează sunt descrise cele mai utilizate aplicaţii software în modelare şă 

vizualizare, în special online a obiectelor 3D. 

WebGL este o interfață de programare pentru browsere ce utilizează elementul Canvas 

HTML5. Pânza 2D este echivalentul unei scene 3D, cu elemente 3D ce urmează să fie redate. 

WebGL utilizează JavaScript și OpenGL pentru interpretare și randare (Fig.1). Factorul ce 

influențează funcționarea elementelelor 3D este dispozitivul real pe care sunt afișate. Pe dispozitive 

ca Oculus Rift sau Google Cardboard este folosit WebVR. 
 

   

Fig. 1: WebGL (stânga) [2], VRML (dreapta) [11] 

WebVR este folosit pentru activități online și pentru jocuri în sine C++ și Javascript / C#. 

Interacțiunea WebVR va deveni următorul progres tehnologic, în ceea ce privește utilizarea în 

masă. Nu există nici o barieră în limbajul de programare, deoarece WebGL este scris în JavaScript 

şi este similar cu Bootstrap. Randarea online în timp real a obiectelor elementare 2D se face uşor. 

Modelele 3D implementate ca modele STL sau OBJ, folosite cu Blend4Web, pot fi încorporate cu 

succes în WebGL. 

VRML este acronimul pentru Virtual Reality Modeling Language. Similar cu HTML, VRML 

este folosit pentru a descrie obiecte 3D pe care browser-ul le poate interpreta. Utilizatorul poate 

interacționa cu VRML pentru a vizualiza, muta și roti obiecte 3D din scenă. De cele mai multe ori 

pentru a vizualiza şi lucra cu un fișier VRML, va trebui să existe un vizualizator și să se instaleze un 

plug-in pentru browser. Fișierele sunt salvate ca .WRL și pot fi utilizate în aplicații web. Eticheta 

<embed> este folosită pentru a lega VRML și HTM, de exemplu [10]: 
 

<embed src="../../../../docs/new1013637787/cone.wrl" height=500 width=500> 

 

 ThreeJS este o bibliotecă JavaScript pentru randare și interacțiune 3D Web. Se poate  

încorpora în proiectul web. Pe lângă elementul Canvas moştenit din HTML, ThreeJS se poate 

accesa de exemplu cu linia de cod [14]:  <script src="js/three.js"></script> 
  

  

Fig. 2: Exemple ThreeJS (stânga) [14], Online 3D Viewer (dreapta) [4] 
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În următorul <script> se scrie conținutul ThreeJS și JavaScript. Principalele elemente introduse 

de ThreeJS sunt „camera” și randare (renderer), ce sunt declarate prin funcțiile ThreeJS [14]. 

ThreeJS este compatibil cu majoritatea modelelor 3D, chiar dacă acestea nu pot utiliza scenele 

prefabricate (canvases), create cu programul în sine. Site-ul oficial [14] este o platformă de 

învățare, descărcarcare și ca bază de date funcțională pentru ThreeJS.  

După cum se vede in Fig.2, procesul de randare este online şi un exemplu de linie de cod necesar  

pentru randare online poate fi următorul [14]:  
 

new THREE.WebGLRenderer();(the three online renderer parts are: WebGLRenderer, 

WebGLRenderTarget=buffer,WebGLRenderTargetCube=CubeCamera’s WebGLTargetRenderer) 

   

 Online 3D Viewer.  Spre deosebire de Web Viewer de la Blend4Web, aplicația Online 

3D Viewer [4] nu este destinată implementării în paginile web, ci poate fi folosită doar pentru 

vizualizarea modelelor 3D. Este bazat pe ThreeJS și JSModeler (un frame JavaScript) și poate fi 

folosit pentru a afișa formate 3DS, OBJ și STL. 3DS și OBJ sunt cele mai utilizate formate de 

fișiere 3D și STL sunt de obicei folosite pentru imprimarea 3D. 

 Sketchfab este un software online [12] utilizat pentru vizualizarea de conţinut 3D, VR, AR 

(Augmented Reality) sau conținut 3D pentru dispozitive mobile. De asemenea, se poate încorpora 

cod 3D pe orice website, precum și modelele Sketchfab (Fig.3). Modelele descărcate de pe website 

funcționează pe browsere şi utilizează bibliotecile 3D să faca randare în timp real, online.  
 

   
Fig. 3: Sketchfab (stânga) [12] P3D.in (dreapta)[13] 

 

 P3D.in este un utilitar pentru încărcarea, vizualizarea și partajarea modelelor 3D. Se poate 

utiliza online cu modelele .OBJ și pot genera adrese URL unice. Partea cea mai utilă este codul 

HTML ce poate fi utilizat în pagini Web. 

  GrabCAD este un instrument de design industrial bazat pe Web folosit pentru a afișa un 

model 3D realizat în AutoCAD sau cu alte utilitare ce produc modele 3D [9].  GrabCAD se poate 

utiliza pentru creare de modele 3D pe web și pentru a le imprima cu o imprimantă 3D. GrabCAD 

(Fig.5) este folosit de designeri profesioniști, ingineri, producători și de studenți. 
 

  
 

Fig. 5: GrabCAD (stânga) [9], Vaadin (dreapta) [6] 
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XVL Webmaster este versiunea online AutoCAD utilizată pentru vizualizarea modelelor 3D. 

Se poate folosi și cu playerul XVL pentru a vizualiza modele 3D, dar playerul este offline, realizat 

pentru Windows. Deci, pentru includerea unei aplicații Windows într-o pagină web, aceasta este o 

opțiune ce se realizează cu AJAX. Se poate utiliza şi opţiunea Vaadin.com [6] de încorporare facilă a 

aplicaţiilor în pagini web. În Vaadin framework (Fig.5) se include cod în interfaţa utilizator a 

paginii web HTML sau Java. Este o soluţie de creare a unei pagini web cu obiecte 3D încorporate în 

aplicația Vaadin și apoi în pagina web dorită. [6] 

Blend4Web este un motor de randare care poate fi folosit în Blender pentru a crea format de 

fişiere compatibile web, de exemplu .HTML sau .XML (Fig.4). Blend4Web se utilizează cu WebGL 

deoarece unele formate de fişiere nu reușesc adesea să fie recunoscute de browsere sau determină 

erori. O bună alternativă la salvarea fişierelor în format X3D și apoi convertire în format recunoscut 

de software, este  un convertor online. Orice fişier de tip X3D [7] poate fi transformat cu succes în 

XML, HTML5 sau XHTML5.  Chiar dacă se poate edita codul  XML sau HTML5 după randare nu se 

pot realiza animaţii complexe cu Blender.  

Fişierele X3D sunt formatate ca modele 3D şi nu ca scene. Deși aceasta este metoda cea mai 

puțin profesională de utilizat,  reduce semnificativ complexitatea scenei 3D online. Blend4Web este 

utilizat azi şi de profesioniști și companii mari, incluzînd şi versiunea PRO a Blend4Web. 
 

 

   
 

Fig. 4: Blend4Web (stânga), Blend4Web Web Player (dreapta) [5]. 
 

Cea mai nouă versiune Blend4Web permite dezvoltatorilor să includă Blend4Web  dispozitivelor VR 

și AR [8]. Pentru aceste dispozitive, metoda profesională este JSON. Aceasta este de fapt output-ul 

direct al Blend4Web. Browser-ul va interpreta folosind un cod similar cu [5]: 
 
<iframe allowfullscreen src="path/to/webplayer.html?load=path/to/apple.json" 

width="800" height="500"></iframe> 

 

Se speră ca în viitor, va fi posibil un output  HTML direct, o metodă mai convenabilă de utilizare. O 

altă metodă ce poate fi utilizată pentru a transforma pagina web într-o aplicație 3D interactivă 

utilizează Blend4Web prin accesarea directă a rendererului online prin intermediul JavaScript. 

Acest lucru se face prin  script-urile din head-ul documentului: 
 
<script type="text/javascript" src="b4w.min.js"></script> 

<script type="text/javascript" src="b4w.min.js"></script> 

 

Adăugarea zonei de randare: <script type="text/javascript"src="example.js"></script> 

Buton declanșare animație: <div id="run_button"></div> <script 

type="text/javascript" src="example.js"></script><div id = "run_button"> </ div> 

Momentan, aceasta este o bună implementare a redării 3D a scenei, dar conținutul nu se afișează 

direct la încărcarea paginii. Există însă şi cod ce permite randarea bazată pe WebGL și încarcă 

fișierul JSON. 
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Blend4Web Web Player este un mod de a vizualiza modele 3D într-o aplicație web. 

Acesta este ușor de utilizat în manipularea fișierelor HTML și JSON obţinute din randările 

Blend4Web. Web Player-ul face parte din Blend4Web, dar opțiunile de interacțiune sunt limitate. 

3 Prezentarea aplicaţiilor 
În continuare este prezentat şî detaliat modul de realizare a proiectului Bell cu opţiunea de 

desen tehnic în Blender. În partea a doua se prezintă noul website 3DShark, o interfaţa de randare şi 

vizualizare online a obiectelor 3D, inclusiv a proiectului Bell. 

Aplicaţia Bell. Modelarea 3D în Blender este un proces gândit 2D și transpus în lumea 3D. 

Primul pas este realizarea schiţei proiectului din toate perspectivele: față, spate, dreapta, stânga, sus 

și jos. Pentru majoritatea modelelor considerate, dreapta și stânga sunt simetrice și este necesar 

doar un desen proiectiv pentru laterale. Proiectele sunt desenate pe hârtie sau folosind computerul. 

Uneori, este utilă doar o imagine statică ce poate fi rotită pentru a obţine un model 3D (Fig. 6). 
 

    

Fig. 6 Blender: Realizarea scenelor iniţiale ale proiectului demonstrativ Bell. 
 

 Pentru modelul 3D clopot se foloseşte un desen 2D în format SVG de exemplu cu Inkscape . 

 În Blender din proiecția ortografică (numpad 5) se deschide fișierul SVG. În Scene din 

Properties se pot modifica unităţile de măsură. Se scalează fișierul SVG în Edit Mode. 

 Cu tasta TAB se ajunge în modul Object; cu ALT + C se converteşte Curve to Mesh. 

 Cu tasta TAB se ajunge în modul de editare, cu tasta A se selectează mesh-urile și cu SHIFT + D 

se realizează duplicarea. Tastele R + Z se folosesc pentru rotire în jurul axei Z și se tastează 90 

de grade. Cu tasta A, se repetă procesul și se realizează rotirea cu 45 de grade. 

 Se selectează marginile sau vârfurile care reprezintă o linie în desen și cu CTRL + J se asociază. 

 Analog se procedează cu marginile pentru a obține fețe. În final produsul va fi similar celui din 

Fig.8. Pentru imprimare 3D, se salvează un fișier STL cu add-on-urile Blender de bază.  

 Pentru o mai mare precizie se foloseşte funcția Screw cu un anumit un număr de segmente. 
 

      
   

  Fig.7: Blender: Realizarea feţelor proiectului Bell (stânga), panelul axelor (mijloc)  

şi utilizarea funcţiei Bevel (dreapta). 
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Proiecte complexe.  Pentru modele 3D complexe, sunt implicate mai multe procese.  

 Realizare de desene proiective. Un desen proiectiv este un desen 2D care reprezintă aspectul 

final al modelului dintr-o anumită perspectivă. Se pot realiza în Blender prin desenarea 

imaginilor la scara exactă. După finalizare se realizează randarea in Cycles Render la o calitate 

superioară, cu contururi contrastante. Se salvează cu nume specific de perspectivă. 

 Crearea unui nou proiect Blender. Se şterg obiectele implicite şi se aplică setările menționate 

anterior. În modul 3D, tasta N permite vizualizarea panelului dreapta. Cu Background Picture şi 

butonul Ad image  (Fig.7) se selectează perspectivele, comutarea între imagine, video și fișierul 

sursă. Se va comuta între perspective utilizând tastele numpad (7 pentru top, 9 pentru  jos, 1 

pentru stânga și 3 pentru dreapta). Astfel se va desena corect modelul 3D.  

o Pentru realizarea modelului 3D se începe dintr-o perspectivă. În modul de editare se 

extrudează planul pentru a desena o altă perspectivă. Blender are un mod Sculpt destinat 

scopurilor artistice, dar pentru realizarea de modele de Design Industrial. se vor utiliza 

doar mijloace exacte de manipulare a modelului 3D. 

o Se selectează marginea cu CTRL+TAB Edge, cu tasta  E se activează opţiunea de 

extrudare, se selectează zona de extrudat cu tasta X, Y sau Z și tastăm lungimea de 

extrudat. Analog pentru vârfuri și fețe. Editarea proporțională va fi dezactivată. 

o Procesul se repetă până se obţine modelul  3D final. 

 Funcția Boolean  La realizarea de perforații în modelul 3D se crează obiectul cu care se va 

perfora, se selectează obiectul ce va fi perforat și Preferences > Modifiers > Add Modifier > 

Boolean. În funcția Boolean se selectează obiectul cu care se perforează și se alege Operation> 

Difference. Cu Apply se perforează și se îndepărtează perforatorul. 

 Funcția Bevel se utilizează pentru  netezirea marginilor obiectului şi includerea unei piese, un 

model 3D, într-o poziţie dificilă, (Fig.8).   

 Funcția Array se utilizează pentru a multiplica obiectul creat şi imprimarea simultană a unui set 

de modele 3D, de dimensiuni mici. Se verifică decalajul constant sau offsetul relativ la alegerea 

distanței dintre obiectele de pe axe. Dimeniunea fișierelelor permise de majoritatea 

imprimantelor 3D este implicit de 128 MB. 

 Funcția Solidify este esențială pentru ca obiectul să devină un obiect solid real. Se setează 

grosimea (Thickness) obiectului ce va fi tipărit. Se salvează modelul 3D ca fișier STL pentru 

imprimarea 3D. Se poate realiza un model din plastic, metal și alte materiale.  
 

   

 

Fig. 8: 3D Shark un nou website interfaţă de randare şi colecţie de modele 3D.                           

Proiectul demonstrativ Bell in 3DShark [3]. 
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Aplicaţia Website 3DShark. 3D Shark este un website nou [3], creat pentru a include o 

colecție de site-uri de modele 3D care pot fi vizualizate și care suportă acţiuni de randare în timp 

real. Toate modelele au fost realizate folosind software-ul Blender 3D.  

Utilizarea website-ului 3D Shark: utilizatorul decide modelul 3D de vizualizat din libr[ria 

proprie sau prin intermediul website-ului SketchFab, unde există şi modele stocate pentru randare. 

De aici se pot şi descărca modele 3D și codul de exemplu HTML de incorporare într-o pagină Web.  

Analog se încarcă şi aplicaţia Bell pe website astfel încât utilizatorii să interacționeze cu acesta.. 

Pentru modelul 3D, din meniul File se alege un format şi se salvează. Pentru a include modelul 3D 

se utilizează SketchFab, se încarcă modelul şi se obţine codul cu "funcția de cod embed" și se 

implementează pe website [3].  

Pentru o soluție profesionistă la Blend4web [5] se descarcă un pachet plătit sau gratuit. În 

Blender, File>User Preferences> File> Script se selectează folderul descărcat, Se salvează  setările 

și se reporneşte Blender. File> User Preferences> Addons se selectează  şi se verifică  addon-ul 

Blend4Web. După modelare se salvează modelul 3D ca HTML sau JSON. Pentru SketchFab, se 

verifică  addon-ul specific din listă. Pentru stocarea pe alte platforme se crează un folder cu texturile 

ce se încarcă.  Pe măsură ce Playerul Web al Blend4Web este incorporat în codul HTML sau JSON, 

fișierele vor fi mari, aproximativ 3500 de linii de cod pentru un model simplu. Randarea se face în 

timp real, online. Se include <iframe> cu sursa corespunzătoare.  
 

4 Concluzii 
 

În lucrare este prezentat un proiect 3D realizat în Blender cu facilitatea de desen tehnic, 

industrial. Obiectul creat este inclus într-un website nou creat ce permite interfaţarea cu randarea, 

vizualizarea şi colecţionarea online a modelelor 3D. Modelarea 3D se realizează azi cu numeroase 

tehnologii software, inclusiv cu Blender. Randarea online permite ca imaginile sa fie de calitate 

indiferent de performanţa grafică a computerului utilizatorului. Utilizatorii au posibilitatea de a 

interacționa în timp real cu modelul 3D. Dintre posibilele îmbunătăţiri în calitatea obiectelor tehnice 

3D menţionăm utilizarea de biblioteci specifice Blender în Python. Website-ul va include pe viitor 

interfeţe cu biblioteci largi de obiecte şi interfeţe cu opţiuni diverse de imprimare 3D.  
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Supravietuieste PUPPY  
Joc creat pe  platforma Greenfoot 

 

Rohan Laurentiu – Nicolae, Boian Dionisie Nicolae  

 
 

Rezumat:  Lucrarea Supravietuieste Puppy p  zin                 n i jo  p    l  l  o       i o 

modalitate de a invata tehnica de construire a unui joc pe calculator. Aplicați  este un joc creat pe platforma 

Greenfoot. Jocul Supraviețuiește Puppy are la baza un caracter principal, numele s u fiind „P ppy” d   nd  

si numele „S p  vi țuieș   P ppy”. Jocul este de tip side-scroller și platformer având la baza 3 nivele 

principale pe care juc torul trebuie sa le parcurg  în totalitate pentru a-si reg si cuf rul pierdut și pentru a 

termina jocul. Juc torul trebuie s  se foloseasc  de taste pentru a-l ajuta pe Puppy s  colecteze monezile, s  

sar , s  alerge și s  își doboare inamicii. Scopul jocului este unul educativ deoarece poate s  fie folosit ca 

documentare/model pentru crearea unui alt joc asem n tor folosind codul Java ce se afl  în construcția 

acestuia dar și pentru ocuparea timpului liber. 

 

Abstract: The project Survive Puppy  presents both the creation of a computer game and a way to learn 

the technique of building a computer game. The application is a game created on the Greenfoot platform. 

Th  g m  S  viv  P ppy h      b      m in  h    h  , hi  n m  i  „P ppy” wh    f om  he name of the 

g m  „S  viv  P ppy”. Th   ppli   ion is a sidescroller and platformer genre, at it base there are 3 pricipal 

level wich for the player has to complete entirely to refind his chest and to finish the game. The player has to 

use the keyboards to help Puppy collect the coins, to jump, to run, and to kill his enemies. The goal of the 

game is an educational one because he can be used as documentation/example for developing another game 

lik   hi  on    ing  h  J v   od  wi h i  in i ’   on      ion but of course for playing in the free time. 

 

1 Introducere  
 

Jocul Supravietuieste Puppy este un joc ce poate fi rulat pe un calculator doar cu ajutorul 

programului Greenfoot. Jocul poate fi folosit atât pentru recreere cât și în scop educațional, doarece 

oricine poate avea acces la codul sursa se poate folosi de acesta pentru a înv ța lucruri de dificultate 

medie sau avansate despre limbajul Java dar și s  realizeze un joc cel puțin asem n tor. 

 

2 Prezentarea aplicației 
 

Jocul Supravietuieste Puppy se in  d   z  in     go i  d  jo   i pl  fo m  ,  „ n platformer 

(    jo  d  pl  fo m )       n jo  vid o în      p   on j l  on  ol   d  j    o       p  pl  fo m  

   p nd    și/    p     ob    ol  p n       v n   în jo [1] dar și în categoria de joc de tip side-

scroller, un joc video side-   oll         n jo  în        ți n          d    din p n   l d  v d     l 

 n i   m         film  z  din  -o p    ,    p   on j l  miș ând -se de la stânga la dreapta pentru a 

îndeplini un obiectiv. [2] 

Jocul este controlat cu ajutorul tastelor:   g     sus,   g     jos,   g     dreapta,   g     

stânga,  p ți . S g țil  stânga, dreapta au rol a ajuta caracterul s  se miște în stânga sau în dreapta, 

  g     sus de a s ri,    g     jos de a selecta un nivel, iar spațiu pentru a trage cu   g ți. 

Pentru realizarea jocului  m folo i  im gini din   d  l  n i g m        p  k n mi  „Red 

Runner Open Source”[3], joc care a fost dezvoltat deja pe platforma Unity, assetul este gratis și 

poate fi folosit pentru crearea unui joc personalizat pe orice platform  și în orice limbaj de 
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programare, unora dintre aceste imagini le-am aplicat modifi   i de culoare sau de dimensiune 

folosind  pli  ți  Adobe Photoshop Cs6. Deoarece am avut la îndemâna un asset pack destul de 

complex ne-am gândit s  personaliz m puțin jocul și s -l    n fo m m p  „R d R nn  ” în 

„Puppy”, o p p ș   oși  ce poate alerga, scopul s u fiind acela de a supraviețui în încercarea de a-și 

reg sii cuf rul pierdut aflat la finalul jocului.  

P  pl  fo m  G   nfoo  fi      niv l  l jo  l i      n mi  „wo ld” (l m ). Jocul prezentat are 

10 lumi   l  m i impo   n     n    m  oarele:  

1. Lumea care este afișat  atunci când jocul este pornit (Menu_World), 

2. Lumea cu instrucțiuni (Instructions_World) ce este afișat  atunci când butonul Instructiuni 

este ap sat,  

3. Lumea prin care juc torul îi este ar tat faptul c  a pierdut dac  acesta și-a pierdut cele 3 

vieți (GameOver_World),  

4. Lumea prin care juc torului îi este ar tat faptul c  acesta a câștigat dac  a reușit s  ajung  

pana la cuf r (YouWin_World), 

5. Lumea „S  ooling_Wo ld ”  cu alte 3 subclase :  

 Nivelul saw (Saw_Level),   

 Nivelul Mace(Mace_Level)  

 Nivelul Orc(Orc_Level). 

  

Atunci când jocul este pornit va fi afișat  lumea de început, juc torul trebuie sa dea click pe 

butonul de start ce îl va conduce la lumea unde poate selecta nivelul pe care îl poate juca doar dac   

acesta a adunat toate monedele necesare pentru nivelul pe care dorește sa îl joace.  

Odat  selectat unul dintre nivele, jocul va înc rca unul dintre cele 3 subnivele ale lumi 

S  ooling_Wo ld . „S  ooling_Wo ld ”      ol l d    f    f nd l l jo  l i    fi  d   l bil, de a-l 

seta pe Puppy ca actor principal și de a ajuta în schimbarea variabilelor de viața, muniție și s geți. 

În fiecare din cele 3 nivele se afla p mânt (grounds) pe care caracterul trebuie sa se deplaseze, țepii 

și apa care trebuie evitate de caracter. 

 Nivelele difere între ele prin inamici, fiecare nivel având inamicul specific, piatra zbur toare, 

sfâșietoare, si o m nii „O  ”        f când parte dintr-un alt game asset[4]. Fiecare dintre inamici 

se poate deplasa, iar juc torul îi poate distruge cu ajutorul s geților pe care le colecteaz  de-a lungul 

nivelelor prin simpla ating    l  f l    l  și  ol        monezilor. 
 

Fig.1:Structura nivelelor jocului 
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Fig.2:Structura Platformelor  jocului 

pe care caracterul se poate deplasa. 

 

 
 

Fig.3:Structura nivelului Meniu  

care este încărcat atunci când jocul este pornit 
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Fig.4: Prezentarea nivelului Meniu 

 

 

Fig.4: Prezentarea nivelului Meniu 

 

 

Pentru realizarea acestui joc am folosit documentați  aflat  pe site-ul Greenfoot[5] dar și un 

scenariu    m n  o  din   d  l       i  n mi  „Mario SideScroller BETA” [6] și am deschis un 

subiect în   d  l p ginii „Di     ion ”  pentru a rezolva o problema legat  de animația caracterului 

[7], sunetele au fost luate de pe site-ul PlayonLoop[8] si openGameArt.org[9]. 
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3 Tehnologii folosite 
 

Pentru crearea jocului au fost folosite: Programul Greenfoot - pentru scrierea codului, 

p og  m l d   di     g  fi   Adob  Pho o hop C 6 - pentru editarea imaginilor si programul 

Audacity - pentru editarea sunetelor. 

 
 

4 Concluzie 
 

S-  pl     d  l  id         ii  n i jo   impl  p n    ocuparea timpului limber propunându-şi 

              j ng   n jo  pop l   şi   -i po     j    p    i      do        inv ţ  b z l  p og  m  ii 

in limbajul Java. Jocul  S p  vi ț i ș   Puppy este doar la început, în viitor îl vom face mult mai 

complex  d  gând -i restul de imagini din pachetul respectiv, astfel îmb n   țind -i grafica, vom 

ad uga nivele mai complexe dar și de alți inamicii astfel îl vom transforma într-un material didactic 

util pentru înv țarea limbajului de programare Java și folosirea platformelor de programa   și 

înv ț    (exemplu Greenfoot). Unul dintre lucrurile pe care vrem foarte mult s -l facem cu acest joc 

este acela de a-l transforma într-un joc care sa ruleze pe sistemele de operare Android și respectiv 

IOS, acest proces fiind deja în curs de dezvoltare ( xi    p oblemes d   omp  ibili          n    i   

un pic mai mult timp). La finalul acestui proiect vrem sa obținem o versiune mai bun  decât cea 

original  creat  pe platforma Unity, ar tând de asemenea c  prin intermediul unui program cotat ca 

fiind mai slab putem obțin    z l      omp   bil     pl  fo m l  m i bin   o    , în    nț    li      

 n i p od   info m  i  d pinzând d  di ponibili           o ilo  d     lo    imp și  l           

p n      p  f  țion  și înv ț   on in  . 

O         i  i   impo   n     p oi    l i               în   d  l înv ț mân  l i p of  ion l și 

tehnic, la nivelul liceal nu sunt studiate de loc tehnici de programare, singurul contact cu domeniul 

T hnologiilo  Info m ți i fiind p in di  iplin  T hnologi  Info m ți i și   Com ni  țiilo  (TIC) cu 

 n p    ni      n  p    iliz    p od    info m  i   și n  d zvol    . Sing    ș n   p n     l vii de 

l          fo m  d  înv ț mân    n   on      il  o g niz    d  div      n i  ți        ig    p  lâng  

logi  i  ,  n   d    on    nți l         iz   d     m n  limi   și    inț   p  ifi  ,    m n  o    

ind    i i,    f l  l vii vin în  on        l m      l  d  din olo d  po țil  ș olii în   l m i din mi  

dom ni   l    ivi  ții   onomi  , i   f p  l    n   i    și  l  fin l l gimn zi l i    in  i l  o  l    de 

m   m  i  -info m  i      n  fi  o  ond mn       om    l   x l d   . 
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GameBox 
 

Steavu Nicolae-Constantin, Steavu Nicolae, Steavu Cristina-Elena 
 

 
Rezumat: În articol vom prezenta aplicatia GameBox. Aceasta este o aplicație implementată în C# în care 

sunt realizate trei jocuri clasice: “X și 0”, Spânzuratoarea și Minesweeper. Ele au rolul de tutoriale pentru 

utilizarea fișierelor, utilizarea unor evenimente atașate tastaturii sau butoanelor și, de asemenea, 

utilizează noțiuni de criptare sau decriptare. Jocul Spânzurătoarea are suport de limba română, engleză și 

germană, utilizând fișiere pentru memorarea cuvintelor. În plus, butoanele utilizate sunt alocate dinamic, 

iar cuvintele sunt criptate utilizând un algoritm Rot13 modificat[1]. Jocul “X si 0” este o variantă 

electronica a cunoscutului joc de pe foaie de hârtie. El constituie un exemplu de verificare a valorilor unor 

butoane, lucrând cu etichete si asociind evenimente și expresii logice și matematice. Minesweeper este un 

joc single-player. Obiectivul jocului este să găsești toate minele de pe o tablă dreptunghiulară, fără a le 

detona.  

 

Abstract: In this article I will present an app called GameBox. It is implemented using C# and it consists 

of thee classic games: Tic-Tac-Toe, Hangman and Minesweeper. They serve as a tutorial for usage of files, 

of events attached to the keyboard or to a button and  the notions of encryption and decryption. The game 

Tic-Tac-Toe is an electronic version of the well-known game on paper. It is an example of verifying 

values stored in a button, working with labels and logical and mathematical expressions. The Hangman 

game provides the user with the choice of 3 languages. Furthermore, the game features dynamically 

allocated buttons, files and encrypting of information stored in in them. The game is already organized on 

levels of difficulty, with the number of “lives” decreasing as the level rises. Minesweeper is a 

single-player puzzle video game. The objective of the game is to clear a rectangular board containing 

hidden "mines" or bombs without detonating any of them, with help from clues about the number of 

neighboring mines in each field. 
 

 1 Introducere 

 

 Jocul este o formă de activitate în viața omului şi reprezintă o parte semnificativă și creativă, 

mai ales în copilărie și adolescență, care stimulează foarte mult imaginația și inteligența. Astăzi, 

multe dintre jocuri sunt pe calculator. Scopul aplicației este acela de a fi utilizată pentru jocurile 

implementate, dar poate fi, de asemenea, utilizată ca o aplicație tutorial pentru cei care doresc să își 

extindă cunoștiințele de C#. Aplicația este implementată utilizând ultimul produs de dezvoltare de 

aplicații software oferit de Microsoft, Visual Studio 2017. Limbajul de programare folosit este C#, 

atât pentru interfața cât și pentru logica aplicației. Dintre detaliile mai deosebite putem enumera: 

utilizarea unor controale standard oferite de mediul de dezvoltare, inclusiv alocarea lor dinamică, 

scrierea de funcții asociate unor evenimente, utilizarea fișierelor, dezvoltând și cunoștințele 

lingvistice ale utilizatorului. Spre deosebire de jocul clasic de Spânzurătoare, aici avem posibilitatea 

de a alege din trei limbi, jocul putând fi utilizat și la lecții de limbi străine. Lucrarea este structurată în 

6 capitole. După primul capitol introductiv, capitolele 2-4 reprezintă o descriere a celor trei jocuri 

implementate, cuprinzând descrieri ale interfeței utilizator, descrieri ale algoritmilor utilizați și 

secvențe explicate de cod. Capitolul 5 prezintă o serie de concluzii și dezvoltări ulterioare, iar 

capitolul 6 este lista bibliografiei utilizate in lucrare.   
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2 Jocul X și 0 
 

 Jocul X și 0 este un joc simplu, dar poate prezenta câteva probleme: 
1. Cum să reprezentăm un pătrat  
2. Cum determinăm cine câștigă 

 Pentru a simula “foaia” pe care se joacă, am creat 9 butoane, numite button1, button2, button3 

etc, care sunt dezactivate inițial dar care se activeaza după ce se introduc numele celor doi jucători in 

label1 și label 2 și se apasă butonul ,,Start Joc”.(Fig 1) 

 

 

 Fig. 1:  Pagina de start 
 

 Pentru a pune X sau 0 în ”căsuțe” folosim o variabilă jucator ale cărei valori alternează între 1 

și 2. După ce se apasă un buton, se introduce X sau 0 după care se schimbă valoarea lui jucator. După 

ce se apasă un buton, acesta se dezactivează. 

 
     private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Handleru(button1); 

        } 

 

      private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Handleru(button2); 

        } 

      ... 

      void Handleru(Button butonul) 

        { 

          if (butonul.Text != "") 

              MessageBox.Show("Casuta a fost deja utilizata"); 

          else 

          if (jucator == 1) 

         {   butonul.Font = new Font(butonul.Font.FontFamily, 16); 

          System.Drawing.Color col 

=System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#FF0000");  

                butonul.ForeColor=col; 

                butonul.Text = "X"; 

                jucator = 2;                 

            } 

          else 

           {   butonul.Font = new Font(butonul.Font.FontFamily, 16); 
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          System.Drawing.Color col 

=System.Drawing.ColorTranslator.FromHtml("#0000FF"); 

                butonul.ForeColor = col; 

                butonul.Text = "O"; 

                jucator = 1; 

            } 

            label1.Text = "Va muta jucatorul "; 

            if (jucator == 1) 

                label1.Text += textBox1.Text; 

            else 

                label1.Text += textBox2.Text; 

            Castig(); 

        } 

 

 Pentru a vedea cine câștigă, de fiecare dată când se apasă un buton, se apelează funcția Castig, 

care testează toate posibilitățile. Dacă se determină un câștigător, se blochează toate butoanele prin 

funcția disableb, și se afișează numele acestuia. 

 
       void Castig() 

        { 

            int ok = 0;            

if(button1.Text==button2.Text&&button1.Text==button3.Text&&button1.Text!="") 

            { if (button1.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (button4.Text == button5.Text && button4.Text == button6.Text && 

button4.Text != "") 

            { if (button4.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (button7.Text == button8.Text && button7.Text == button9.Text && 

button7.Text != "") 

            {if (button7.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (button1.Text == button4.Text && button1.Text == button7.Text && 

button1.Text != "") 

            { 

                if (button1.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (button2.Text == button5.Text && button2.Text == button8.Text && 

button2.Text != "") 

            { 

                if (button2.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 
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            if (button3.Text == button6.Text && button3.Text == button9.Text && 

button3.Text != "") 

            { 

                if (button3.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (button1.Text == button5.Text && button1.Text == button9.Text && 

button1.Text != "") 

            { 

                if (button1.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (button3.Text == button5.Text && button7.Text == button3.Text && 

button3.Text != "") 

            { 

                if (button3.Text == "X") 

                    ok = 1; 

                else 

                    ok = 2; 

                jucator = 0; 

            } 

            if (ok != 0) 

                label1.Text = "A castigat jucatorul "; 

            if (ok == 1) 

            label1.Text += textBox1.Text; 

            if (ok == 2) 

                 label1.Text += textBox2.Text; 

            if (jucator == 0) 

                disableb(); 

        } 

 

 3 Spânzurătoarea 
 

 Jocul Spânzuratoare permite alegerea unei limbi din 3 posibile(română, engleză sau germană), 

putându-se adauga ulterior si altele. De asemenea, se utilizează butoane alocate dinamic si fișiere plus 

criptarea informațiilor din acestea. Cuvintele sunt criptate în fișiere pentru a impiedica jucătorul să 

poată trișa. Se pot adăuga ca dezvoltări ulterioare liste criptate de highscore, mod multi-player. Deja 

jocul este organizat pe niveluri de dificultate, numărul de litere greșit introduse fiind mai mic cu cât 

nivelul este mai ridicat.Aplicația Spânzurătoare e realizată utilizând modul de lucru cu interfață 

grafică și alocare dinamică de resurse ca butoane. Pe pagina inițială se poate alege una din cele 3 

limbi de joc (Fig 2), după care se pot alege 3 dificultăți (Fig 3). 
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Fig. 2: Panoul de selectare al limbii 
 

 

 

Fig. 3: Panoul de selectare al dificultății 
 

 În funcție de limba aleasă, este selectat aleatoriu un cuvânt dintr-un fișier:  

 
      private void SelectWordrom() 
        { 

            string filePath =  "Wordsrom.txt"; 
            using (TextReader tr = new StreamReader(filePath, Encoding.ASCII)) 

            { 
                Random r = new Random(); 
                var allWords = tr.ReadToEnd().Split(new[] { '\n', '\r' }, 

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries); 
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                deghicit = allWords[r.Next(0, allWords.Length - 1)];  
            } 

        } 

 

 Atât butoanele cât și evenimentele atașate acestora sunt realizate dinamic[3]. Se alocă dinamic 

un set de 26 de butoane corespunzătoare alfabetului comun celor trei limbi implementate. La apăsarea 

unui buton, acesta se dezactivează, se parcurge șirul de caractere ce trebuie ghicit, iar dacă litera nu 

apare în cuvânt se scade numărul de vieți. În caz contrar se completează eticheta ce reține caracterele 

din cuvânt cu toate aparițiile literei respective în cuvânt. Codul de mai jos prezintă inițializarea setului 

de 26 de butoane. Coordonatele la care sunt plasate butoanele depind de al câtelea buton din șir îl 

plasăm pe ecran. 

 
   private void Initializebuttons() 
        { 

            int k = 0,j=0; char c = 'a'; 
            a = new Button[26]; 

            for (int i=0;i<26;i++) 
            { 
                a[i] = new Button(); 

                a[i].Visible = true; 
                a[i].Text = Convert.ToString(c); 

                c++; 
                a[i].Width = 23; 
                a[i].Left = 250 + 32 * j++; 

                a[i].Top = 32+k; 
                a[i].Click += new EventHandler(button0_Click); 

                if ((i+1) % 6 == 0) 
                { 
                    k = k + 25; 

                    j = 0; 
                } 

                this.Controls.Add(a[i]); 
            }  
        } 

 

 Secvența următoare de cod este asociată în mod dinamic fiecărui buton, verificând de fiecare 

dată dacă am ghicit cuvântul. 

 
        private void button0_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 

            int ok = 0; 
            string st = sender.ToString(),tempo=label1.Text; 
            char c = st[st.Length-1]; 

            label1.Text = ""; 
            for (int i = 0; i < deghicit.Length; i++) 

                if (deghicit[i] == c) 
                { 
                    ok = 1; 

                    label1.Text = label1.Text + c + " "; 
                    incc++; 

                    if (incc == deghicit.Length) 
                    { 
                        if(li==1) 

                        MessageBox.Show("Ati castigat"); 
                        else 

                            if(li==2) 
                            MessageBox.Show("Sie haben gewonnen"); 
                        else 

                            MessageBox.Show("You have won"); 
                        disablebuttons(); 
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                    } 
                } 

                else 
                { 
                    if (tempo[2 * i] == '_')                                      

                        label1.Text = label1.Text + "_ "; 
                    else                    

                       label1.Text = label1.Text + tempo[2 * i] + " ";                                 
                } 
            for (int i = 0; i < 26; i++) 

                if (a[i].Text[0] == c) 
                    a[i].Enabled = false; 

} 

  

 4 Minesweeper 

 

 Jocul Minesweeper este un joc single-player. Obiectivul jocului este de a găsi toate minele de 

pe o tablă pătratică, fără a le detona. Tabla este simulată printr-o matrice booleană. Fiecărei celule i se 

atribuie o valoare True sau False, în funcție de existența unei mine în acea celulă. La apăsarea uneia 

dintre acestea, sunt descoperite alte celule vecine în care nu sunt mine, sau cu numărul de mine vecine 

(Fig. 4) dacă nu se află o mină în acea celulă. Se continuă procesul. Dacă utilizatorul evită minele, 

acesta câștigă. Altfel, jocul va afișa mesajul „Ați pierdut”. 

 

 

Fig. 4 „Tabla” de Minesweeper  
  

De asemenea, aplicația mai conține o altă matrice, care ține minte locațiile minelor, ca să se 

asigure afișarea corectă a minelor din jurul unei celule. Numărul maxim de celule descoperite fiind 4. 

Matricea se generează folosind următoarea funcție: 

 
        CampMine CreareTabla(int latime, int inaltime) 
        { 

            int i, j; 

            var ccamp = new bool[inaltime, latime]; 

            int numarTotalMine = (int)(0.2 * inaltime * latime); 

            var rnd = new Random(); 

            while (numarTotalMine > 0) 
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            { 

                var x = rnd.Next(latime); 

                var y = rnd.Next(inaltime); 

                if (!ccamp[y, x]) 

                { 

                    ccamp[y, x] = true; 

                    numarTotalMine--; 

                } 

            } 

            int[,] vals = new int[inaltime, latime]; 

            for(i=0;i< inaltime; i++) 

              for(j=0;j< latime; j++){ 

                   var MineinVecini = 0; 

                   if(i>0&& ccamp[i-1, j]) MineinVecini++; 

                   if (j > 0 && ccamp[i, j-1]) MineinVecini++; 

                   if (i < inaltime - 1 && ccamp[i + 1, j]) MineinVecini++; 

                   if (j < latime - 1 && ccamp[i, j+1]) MineinVecini++; 

                   if (i>0 && j < inaltime - 1 && ccamp[i-1, j + 1]) MineinVecini++; 

                   if (i< inaltime - 1 && j < latime - 1 && ccamp[i+1, j + 1]) 

MineinVecini++; 

                   if (i>0 && j >0 && ccamp[i-1 , j - 1]) MineinVecini++; 

                   if (i< inaltime - 1 && j >0 && ccamp[i+1, j - 1]) MineinVecini++; 

                   vals[i, j] = MineinVecini; 

                   }; 

            return new CampMine(ccamp,vals); 

        } 

  

 De fiecare dată când se marchează sau apasă o celula, se apelează funcția Victorie, care 

verifică dacă toate minele au fost marcate. 
 

      void Victorie() 

        { 

            int notMarked = 0; 

            int wrongMarked = 0; 

            int i0, j0; 

            for (i0 = 0; i0 < Inaltime; i0++) 

                for (j0 = 0; j0 < Latime; j0++) 

                { 

                    if (Mines[i0, j0] && !Marked[i0, j0]) 

                        notMarked++; 

                    if (!Mines[i0, j0] && Marked[i0, j0]) 

                        wrongMarked++; 

                } 

            if (notMarked == 0 && wrongMarked == 0) 

                 Win();     

         } 

 

 

 5 Concluzii 
 

 Aplicația realizată și prezentată în acest articol este un început pentru dezvoltarea ulterioară a 

unei colecții mult mai largi de jocuri clasice. Utilizarea acesteia ca tutorial este o oportunitate pentru 

oricine dorește să își extindă cunoștințele de C#. Ca viitoare posibile dezvoltări ar fi adăugarea mai 

multor limbi și a unor domenii de cultură generală, posibilitate pentru multi-player. De asemenea, se 

pot adăuga baze de date pentru top 10. În cazul jocului X și 0 se poate lua în considerare timpul în care 

a fost învins adversarul, iar în cazul Spânzurătorii se pot lua în considerare nivelul de dificultate și 

numărul de încercări greșite, plus eventual lungimea cuvântului. 
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