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Prefaţă 
 

Prezentul volum reuneşte lucrările prezentate la a cincea ediţie a Conferinţei 

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

desfăşurată la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în perioada 13 Aprilie 2019, 

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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PhoneBook & FunGames 

 

Comșa Ana-Maria, Florea Delilah 

 

 
Rezumat: Această lucrare descrie o aplicație dezvoltată pentru a ajuta utilizatorul să păstreze, acceseze 

și modifice informații despre prieteni și cunoștințe, adăugându-le într-o agendă telefonică securizată și 

personalizată. Aplicația este realizată în limbajul de programare C# cu ajutorul mediului de programare 

Microsoft Visual Studio Community 2017. De asemenea, lucrarea include și un joc distractiv pe 3 

nivele pentru toate vârstele, pentru care s-a folosit aplicația Greenfoot și limbajul de programare Java. 

Abstract: This application is a software developed to help the user to store, access and modify 

information about friends and acquaintances by adding them to a secure and customized phonebook 

(agenda). The application is built using the C# programming language in Microsoft Visual Studio 

Community 2017. The application also includes a funny game on 3 levels, for all ages, developed in 

Greenfoot using the the Java programming language.  

 

1 Introducere 

 
Trăim într-o lume în care oamenii se bazează pe diferite aplicații pentru a-și aminti numerele 

de telefon și zilele de naștere ale prietenilor. În trecut, se folosea cartea de telefon pentru a găsi 

numerele de telefon ale persoanelor apropiate. Unii oameni erau nevoiți sa învețe aceste numere de 

telefon pe de rost sau să și le noteze pe hârtii, pe care apoi nu le mai găseau. La fel se întâmpla și cu 

zilele de naștere ale oamenilor apropiați, de cele mai multe ori nu și le aminteau.  

Aplicația de față se dorește a combina memorarea celor trei informații esențiale și anume: 

numărul de telefon al persoanei, data nașterii și, în același timp, adresa de email, pentru ca oamenii 

să nu uite lucrurile importante. De asemenea, pentru a face acest proces mai distractiv, aplicația 

conține și un joc antrenant, care să permită relaxarea utilizatorului obosit de atâta concentrare. Jocul 

dorește să testeze îndemânarea utilizatorului pe 3 nivele de joc folosind telefonul ca și piesă de joc. 

Alte aplicații asemănătoare cu a mea sunt Agenda de pe Google Play Store sau Contacts+, acestea 

însă sunt pentru Android, prin urmare nu sunt aplicații pentru calculator. Aplicația mea structurată 

în două parți distincte PhoneBook și FunGames, este o aplicație pentru calculator și dă utilizatorului 

ocazia să se relaxeze, datorită jocului încorporat și poate fi folosită în special de familii și de către 

firme.  

Lucrarea de față este structurată pe 4 capitole și anume Capitolul 1 - Introducere prezintă pe 

scurt aplicația și o încadrează în contextul actual, Capitolul 2 – Descrierea aplicației realizează 

descrierea funcțională în detaliu a aplicației, Capitolul 3 – Implementarea aplicației prezintă 

detalii de implementare și Capitolul 4 – Concluzii și dezvoltări viitoare conține propunerile 

pentru dezvoltările viitoare ale aplicației. 
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2 Descrierea aplicației 
 

Pentru implementarea proiectului, am folosit două medii distincte de programare și anume 

limbajul C# din cadrul Visual Studio Community 2017 pentru partea de agendă telefonică și 

respectiv Greenfoot prin intermediul limbajului de programare Java pentru partea de joc.  

În C# am implementat partea de agendă telefonică, folosind pentru memorarea datelor fișiere de 

tip text, iar paginile create au folosit WPF (Windows Presentation Foundation). Jocul, este dezvoltat 

în mediul 2D Greenfoot, pentru că permite dezvoltarea aplicațiilor grafice bidimensionale. Am aflat 

despre el în cadrul opționalului de Java Fundamentals din cadrul școlii și prin participarea la 

concursul Greenfoot prin intermediul Asociației Adfaber, care susține dezvoltarea de softuri 

educaționale și jocuri interactive la nivel de liceu. “Greenfoot este dezvoltat și îmbunătățit la King's 

College din Londra, cu sprijinul Oracle și este un software gratuit, lansat sub licența GPL. 

Greenfoot este disponibil pentru Windows, MacOS, Linux, Solaris și orice JVM recent.”[2]. 

Aplicația dezvoltată începe cu pagina de pornire care conține 3 secțiuni și anume: Login, care 

solicită utilizatorului introducerea datelor de autentificare sub forma unui username și a unei parole, 

în situația când acesta are deja un cont creat în cadrul aplicației; Sign Up, care permite utilizatorului 

să își creeze un cont nou pentru a putea utiliza aplicația și respectiv posibilitatea de Exit care 

permite utilizatorului să închidă aplicația. În cadrul operației de Sign Up numele utilizatorului și 

parola sunt adăugate la sfârșitul fișierului care conține datele despre utilizatorii deja existenți. 

Pagina de login (Fig.1) conține 3 câmpuri (utilizator, parolă și parolă de securitate), unde se pot 

loga cei care au cont în cadrul acestei aplicații, existența contului verificându-se prin intermediul 

fișierului text UserDatabase.txt atașat aplicației care conține numele și parola utilizatorilor care și-

au creat deja cont în cadrul aplicației. Parola de securitate se referă la securizarea aplicației și este 

cunoscută doar de directorul firmei sau șeful familiei, iar acesta alege cine are voie să știe parola, 

pentru ca toate contactele să rămână secrete. Acest aspect constituie o modalitate de securizare 

suplimentară a aplicației.  
 

 

Fig.1: Pagina de logare 
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Odată logat, utilizatorul ajunge la Meniu (Fig.2), unde poate să aleagă să își viziteze agenda, 

care conține date despre toate contactele sau să se relaxeze jucând jocul PhoneBook. 

 

Fig.2: Meniu principal 

 

Intrând în agendă (Fig.3), utilizatorul poate să caute un contact dorit în listă după nume, 

prenume, număr de telefon și chiar după numărul de telefon de la serviciu, toate datele putând fi 

introduse în căsuța Search Contact, căutarea realizându-se după mai multe criterii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3: Agendă  
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Această agendă are mai multe funcții:  

 funcția ADD care după completarea 

chenarelor din dreapta ecranului (Fig.4), 

adaugă contactul în agendă. 

 funcția EDIT care îi permite utilizatorului 

să editeze un contact selectat 

 funcția DELETE care îi permite 

utilizatorului să șteargă un contact selectat 

 

 
 

Fig.4: Introducere date 

 

O altă opțiune dă posibilitatea utilizatorului să se relaxeze și să intre în secțiunea jocuri care 

conduce direct la cel mai distractiv joc și anume „PhoneBook”.  

PhoneBook este un joc de acțiune între doi jucători (Fig.5). Acesta prezintă aventura unui 

telefon și a unei cărți de telefon care le vor dezvălui jucătorilor o lecție importantă despre timp și 

reciclare atunci când ajung la finalul jocului.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5: Jocul PhoneBook 

 

Tutorialul jocului (Fig.6) îi informează pe jucători din ce taste trebuie manevrate personajele, 

pentru a trece de nivele și a ajunge la finalul jocului. Jocul poate fi jucat de doi jucători simultan și 

anume folosind tastele W,A,S,D, primul jucător poate să miște personajul telefon, iar cel de al 

doilea jucător poate manevra personajul carte de telefon cu ajutorul săgeților. 
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Fig.6: Tutorialul jocului 

 

PhoneBook are 3 nivele (Fig.7) în care protagoniștii trebuie să colecteze obiectele specifice 

fiecărui personaj (telefonul trebuie să colecteze ceasurile, iar cartea trebuie să adune copacii). Între 

timp, ei trebuie să se ferească de paharul cu apă care îi poate uda și defecta. 
 

Fig.7: Cele 3 nivele ale jocului 

După parcurgerea fiecărui nivel, jucătorii primesc un premiu neașteptat și anume un sfat 

foarte important și demn de urmat (Fig.8). Urmarea sfatului are o importanță majoră atât în 

păstrarea sănătății unui om, cât și în protejarea mediului: Atenție! Telefonul îți poate mânca din 

timp. Protejează mediul înconjurător și oprește tăierea copacilor, din care se fac cărți de telefoane 

(despre care toți știm că au foarte multe pagini). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8: Premiul  
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3 Implementarea aplicației 

 
Implementarea agendei telefonice are la bază 3 clase Users, ContactsShow și Phonebook.  

Fiecare dintre acestea joacă un rol important în aplicația mea. 

Clasa ContactsShow este de tip class și conține mai multe funcții:  

Funcția AddContact() (Fig.9) din cadrul acestei clase adaugă un contact nou in lista de 

contacte și îl salvează. La fel acționează și funcția DeleteContact() care șterge contactul selectat și 

salvează modificările. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.9: Adăugare contact 

 

Pentru a edita (Fig.10) un contact, am creat funcții diferite pentru fiecare câmp, astfel încât să 

poată fi editate câmpurile contactului atât pe rând, cât și deodată. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.10: Editare contact 

 

Nu în ultimul rând, am creat funcția Search() (Fig.11) care caută un contact în lista de 

contacte. Folosind comanda 

n.LastName.StartsWith(inputString,StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase), 

se caută toate contactele care încep cu litera, respectiv cifra introdusă în căsuța de căutare. 

Programul afișează toate contactele care îndeplinesc condiția, indiferent dacă litera introdusă 

aparține sau nu alfabetului englez și indiferent dacă este o literă mare sau mică (deci nu este case 

sensitive). 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.11: Căutare contact 
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Clasa Users este de tip public class. Această clasă este formată din mai multe funcții care 

adaugă utilizatori, verifică și salvează numele de utilizator adăugat. Cele două variabile declarate, 

minUsernameLength și minPassLength (Fig.12) sunt introduse pentru verificarea lungimilor 

numelui de utilizator și parolei, pentru ca acestea să nu fie prea scurte și conturile să nu fie sparte 

foarte ușor. Următorul exemplu de cod: Dictionary<string, string> myUsers = new 

Dictionary<string, string>(); creează un Dictionary gol <TKey, TValue> de șiruri de 

caractere (string) și utilizează metoda Add pentru a adăuga elemente. Exemplul demonstrează că 

metoda Add “aruncă” o excepție ArgumentException, atunci când încercați să adăugați o cheie 

duplicat. În cazul acesta, funcția verifică dacă mai există încă un nume de utilizator la fel cu cel care 

urmează să fie adăugat, iar dacă există deja un cont cu același nume de utilizator, va “arunca” o 

excepție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.12: Clasa Users 

Funcția LoadUsers() este compusă din mai multe comenzi. 

StreamReader streamReader = new 

StreamReader(ConfigurationManager.AppSettings["UserPass"]); 

Această comandă (Fig.13) deschide fișierul text “UserPass” utilizând un stream reader și 

funcția LoadUsers() verifică dacă numele de utilizator este unic și nu există deja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.13: Funcția LoadUsers() 

Funcția Save() (Fig.14) adaugă în fișierul text “UserPass” contactul nou folosind funcția 

StreamWriter(). 

 

 

 

 

Fig.14: Funcția Save() 
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Clasa Phonebook: 

În imaginea de mai jos (Fig.15) se regăsesc mai multe Descriptions care au funcțiile get și set 

implementate și sunt folosite pentru a accesa direct datele unei clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.15: Descriptions() 

 

Constructorul implicit cu parametrii PhonebookContact(…) (Fig.16) atribuie valorile din 

căsuțele completate de utilizator unui contact selectat sau creat, astfel adăugând un nou contact, 

editându-l sau ștergându-l din lista de contacte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.16: Funcția Save() 

 

În cadrul paginii de căutare Search Page, pentru programarea butoanelor am făcut diferite 

funcții în care am testat dacă este vreo căsuță albă liberă, pentru ca apoi să tratez și erorile care pot 

interveni. De exemplu pentru butonul de adăugare am creat o funcție AddContact() după următorul 

model (Fig.17) 

 
 

 

Fig.17: Funcția de adăugare a contactului 

 

Pentru operația de adăugare prin intermediul butonului ADD am apelat funcția 

AddButton()(Fig.18) care realizează adăugarea unui nou contact de tipul PhonebookContact prin 

preluarea datelor din TextBox-uri și adăugându-le în lista de contacte, astfel actualizând-o.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18: Butonul de adăugare 
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Pentru implementarea jocului am folosit funcțiile din Greenfoot de forma 

removeTouching(copac.class); care șterge obiectul “copac” din cadrul jocului și am creat 

funcții prin care personajele pot să adune obiectele specifice lor (Fig.19), făcând un zgomot 

amuzant, prin funcția Greenfoot.playSound(“slurp.wav”); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.19: Funcții pentru colectarea obiectelor 

 
Funcțiile jump() și move() (Fig.20) îi dau posibilitatea actorului să sară și să se miște. 

Variabila geschwind reprezintă viteza cu care sare și se mișcă personajul actor. Comanda 

if(Greenfoot.isKeyDown("left") && canMoveLeft()) verifică dacă săgeata din stânga este 

apăsată, și actorul poate să meargă la stânga fără să fie limitat de vreun perete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.20: Mișcarea personajelor 

 

În cadrul clasei liftopen (Fig.21) se află o funcție numită act() în care actorii (telefonul și 

cartea) sunt așezați pe pozițiile inițiale getOneObjectAtOffset(0,0,Telefon.class); și în locul 

pozei cu liftul închis apare poza cu liftul deschis, așa încât pare că liftul se deschide singur. După 

aceea se verifică dacă personajele încă există, iar dacă există, se redă melodia “fanfare”, apoi are loc 

o întârziere Greenfoot.delay(200) și personajele 

sunt eliminate, trecând astfel la următorul nivel 

(Fig.22).  

 
 

           Fig.22: Trecerea la următorul nivel 
                         Fig.21: Clasa liftopen 
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4 Concluzii și dezvoltări viitoare 

 
Acest proiect a fost realizat atât cu scopul de a relaxa oamenii și de a le îmbunătăți relațiile cu 

prietenii, cât și de a îmi aprofunda cunoștințele despre informatică descoperind astfel noi metode de 

programare. Prietenii noștri ar fi mai fericiți dacă nu am uita să îi felicităm de ziua lor de naștere. Pe 

viitor, mi-aș dori să dezvolt această aplicație, așa încât numele de utilizator, parolele și contactele să 

fie salvate în baze de date, iar în joc să creez mai multe nivele. Combinarea limbajelor de 

programare mi-a dat posibilitatea folosirii potențialului ambelor limbaje de programare atât C#, cât 

și Java, iar în dezvoltările ulterioare pot îmbina într-un mod mai avansat facilitățile oferite de 

acestea. 

 

5 Bibliografie  
 

[1] Aplicația Microsoft Paint (pentru realizarea imaginilor de fundal Greenfoot) 

[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Greenfoot (am preluat informația despre dezvoltarea programului 

Greenfoot și pentru ce sisteme de operare este disponibil și am tradus-o în română. Data accesării: 

12.03.2019) 

[3] http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp (cu ajutorul acestui curs am învățat bazele 

programării orientate pe obiect) 

[4] https://www.greenfoot.org/topics/61982/0 (m-am documentat cum se programează placa de sub un 

personaj în Greenfoot, pentru ca acesta să se lovească de placă, nu să treacă prin ea. Data accesării: 

31.03.2019) 

[5] Michael Kölling: Introduction to Programming with Greenfoot Object-Oriented Programming in Java 

with Games and Simulations (din această carte am învățat despre programarea în Greenfoot, de la lucruri 

de bază la modul de a face un obiect să se miște cu o anumită viteză, pentru a realiza jocul PhoneBook) 

 

Comșa Ana-Maria 

Colegiul Național “Samuel von Brukenthal” 

Matematică-Informatică, intensiv Informatică 

Sibiu, România 

E-mail: anamaria.comsa@yahoo.com  

 

 

Prof. Florea Delilah 

Colegiul Național “Samuel von Brukenthal” 

Sibiu, România 

E-mail: delilah_florea@yahoo.com  

14

mailto:anamaria.comsa@yahoo.com
mailto:delilah_florea@yahoo.com


Conferinţa Naţională de Informatică 

"Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design"  

PCID-2019, 13 Aprilie 2019 

Sibiu, Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChessEngine 

 
Filea Răzvan Gheorghe, Florea Delilah, Pitic Antoniu 

 

 
Rezumat: Această lucrare descrie implementarea unui algoritm cross-platform pentru jocul de șah și 

optimizarea acestuia pe parcurs în urma unei analize atente a modului de lucru și a dorinței de a-l 

îmbunătăți continuu. Jocul este dezvoltat sub forma unei aplicații pentru Android, putând fi folosită 

pentru a îmbunătăți cunoștințele de șah ale jucătorilor. Aplicația este simplu de folosit având o interfață 

foarte prietenoasă. 

Abstract: This paper describes the implementation of a cross-platform algorithm for the chess game and 

an optimization of this after a careful analysis of the workflow and also thanks to the wish to continue 

improve this. The game is developed as an Android application used to improve the chess knowlege of 

the player. The application is simple to use, because it has a friendly user inerface. 

 

1 Introducere 

 Aplicația este o implementare a clasicului joc de șah și a fost dezvoltată ca o aplicație pe 

mobil în Android Studio folosind limbajul de programare Kotlin. Algoritmul care determină 

efectuarea mutărilor a fost scris în C++ folosind mediul de programare Visual Studio Community 

2017. Scopul aplicației este acela de a îmbunătăți cunoștințele de șah ale jucătorilor, pentru ca 

aceștia să devină jucători de șah cât mai valoroși. Alte aplicații similare sunt: Lichess, DroidFish, 

Komoda Chess Engine, toate aplicații de șah care implementează doar interfața pentru algoritmi de 

șah deja creați. Față de acestea aplicația prezentată folosește propriul algoritm de șah și permite 

personalizarea profundă a parametrilor de căutare a algoritmului.  

Lucrarea de față este structurată pe 7 capitole care curpind pași parcurși în dezvoltarea 

aplicației și anume Introducerea care cuprinde o scurtă desciere a aplicației și o încadrarea acesteia 

în contextul actual. Capitolul 2 cuprinde Descrierea aplicației ca structură, interfață și 

funcționalitate. Capitolul 3 descrie structura de date folosită pentru Reprezentarea tablei de șah. 

Capitolul 4 cuprinde Proiectarea algorimului și pașii efectuați în dezvoltarea și evoluția acestora în 

timp. Capitolul 5 cuprinde Funcția de evaluare a mișcărilor posibile. Capitolul 6 conține detalii 

legate de Optimizarea algoritmilor folosiți în implementare. Capitolul 7 conține concluziile lucrării 

și propuneri de dezvoltări și îmbunătățiri ulterioare. 
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2 Descrierea aplicației 

 Aplicația se deschide cu ecranul principal care conține tabla de șah, un buton de repornire a 

jocului și un buton de accesare a setărilor: Fig. 1. În ecranul principal jucătorul poate începe jocul 

cu piesele albe, iar piesele negre sunt gestionate de aplicație. Piesele sunt reprezentate de imagini 

descărcate de pe site-ul web Wikimedia Commons [4]. 

 

O piesă poate fi selectată prin apăsarea 

cu mouse-ul pe ea. Pentru a muta piesa se 

apasă pe unul din pătrățelele care au devenit 

verzi, acestea reprezentând mișcările valide 

care pot fi efectuate de acea piesă. Ultima 

piesă mutată este semnalată prin colorarea cu 

galben a pătrățelelor de pornire și de 

destinație a acelei piese. Pentru a semnala 

evenimentele importante din joc și anume 

când un jucător se află în șah sau în mat, 

regele acelui jucător este conturat cu roșu. Iar 

în cazul în care jocul s-a terminat este afișat 

un dialog prin care jucătorul este atenționat de 

acest lucru. 

După ce o mutare a fost efectuată de 

către jucător, aplicația efectuează un apel al 

unei funcții externe, adică o funcție specială 

scrisă în C++ ce poate fi apelată de către JVM 

(Java Virtual Machine). Această funcție 

creează un nou fir de execuție, pentru a nu 

bloca firul principal de execuție al aplicației și 

pornește căutarea unei mutări. Căutarea este 

realizată în paralel pe mai multe fire de 

execuție și finalizarea căutarii se realizează 

când toate mutările posibile au fost examinate 

la adâncimea specificată de utilizator din 

setări. 

 

 

  

Fig. 1: Ecranul principal al aplicației 
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Tot din setări, Fig. 2, pot fi schimbate culorile pătrățelelor de pe tablă, culoarea mișcărilor posibile, 

culoarea piesei selectate și a ultimei mișcări făcute. 

 

 

 

Setarea “Base Search Depth” determină complexitatea algoritmului, deoarece reprezintă adâncimea 

de căutare a mișcărilor posibile. Din cauză că, calculatorul nu are o strategie, spre deosebire de o 

persoană care își dezvoltă una peste timp, adâncimea căutării joacă un rol foarte important în cât de 

bună este “strategia” algoritmului. Pe scenarii identice de execuție, fără nici un fel de optimizare, 

dacă presupunem că fiecare mișcare realizată prezintă în medie alte 35 de mișcări posibile, 

algoritmul trebuie să caute aproximativ     mutări, unde n reprezintă adâncimea de căutare 

specificată. 

Setarea “Thread Count” determină numărul de fire de execuție folosit de algoritm pentru căutare. 

Aceasta este implicit setată la numărul total de nuclee ale procesorului–1, iar numărul maxim la 

care poate fi setat este numărul total de nuclee ale procesorului. Setarea numărului de fire de 

execuție la un număr cât mai mare duce la găsirea mai rapidă a celei mai bune mutări posibile. De 

exemplu, pe scenarii asemănătoare de execuție și cu o adâncime de căutare de 4 mutări în ambele 

cazuri, folosind un singur fir de execuție, algoritmul are nevoie de aproximativ 560 milisecunde 

pentru a muta, în schimb folosind 4 fire de execuție, acesta are nevoie doar de 320 milisecunde. 

Fig. 2: Ecranul cu setări ale aplicației 
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Setarea “Cache Size” determină cât de multă memorie este folosită de către tabelul de transpunere. 

Creșterea acestei valori poate crește viteza de căutare, din moment ce acesta poate stoca mai multe 

noduri căutate. 

Setarea “Enable Debug Info” afișează sub tablă după fiecare mișcare efectuată de algoritm, statistici 

ale algoritmului, cum ar fi: numărul de mutări evaluate, numărul de noduri căutate, timpul exact 

necesar pentru efectuarea căutării, numărul de alocări efectuate și evaluarea tablei curente din 

perspectiva algoritmului. 

 

3 Reprezentarea tablei de șah 

Reprezentarea tablei de șah este făcută printr-o structură de date numintă Board. Cea mai 

importantă parte a acestei structuri de date este mulțimea numită data, deoarece aceasta conține 

piesele de pe tabla de șah. La început această variabilă a fost reprezentată printr-o mulțime de 

pointeri de piese: 

Piece *data[64]; 

Piece era o clasă abstractă, fiecare piesă fiind reprezentată de câte o clasă derivată iar absența 

uneia din mulțime era reprezentată prin valoarea null. 

După ce s-a realizat că acest mod de a reprezenta tabla este foarte ineficient, s-a decis să 

stocăm piesele în memorie continuă chiar dacă acest lucru însemna renunțarea la polimorfism. De 

asemenea, pentru a fi mai usor de accesat o poziție specifică de pe tablă, s-a decis folosirea unei 

matrice: 

Piece data[8][8]; 

 Alte variabile ce sunt folosite în structura de date Board pot fi observate mai jos, impreună 

cu o descriere a rolului acestora: 

unsigned long long key; // Cheia generată de funcția de hashing. 

// Este necesară pentru tabelul de transpoziție 

 

bool whiteCastled, blackCastled; // Dacă jucătorul cu piesele albe 

//respectiv nerge, a efectuat rocada. Este folosită de funcția de evaluare 

 

State state; // Indică dacă unul din jucători de află în șah sau șah mat 

bool whiteToMove; // Indică dacă este rândul jucătorului cu piesele albe 

int score; // Scorul evaluat de algoritm al tablei de șah 

 

4 Proiectarea algoritmului 

Algoritmul este scris în C++17 și de la bun început aplicația a fost dezvoltată pentru a separa 

interfața și algoritmul, care sunt realizate complet separat, ceea ce a asigurat ca algoritmul să fie 

cross-platform. 

Înițial dezvoltarea aplicației a început prin schițarea structurilor de date de bază și ulterior prin 

decizia de structurare a codului aplicației. Din momentul inițial s-a procedat la rescrierea aproape a 

tuturor structurilor de date cel puțin o dată, însă a fost o idee bună, deoarece a ajutat la păstrarea 

organizată a codului. 

După ce s-a realizat generarea de mutări pentru fiecare piesă, s-a procedat la scrierea unei 

funcții de evaluare simplă. Pentru început funcția de evaluare aduna doar punctajul pieselor albe și 

îl scădea pe cel al pieselor negre. Apoi s-a trecut la elaborarea algorimului propriu-zis, care alege 
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mișcarea cea mai bună. După documentare îndelungată s-a decis implementarea algorimului 

Minimax. 

Minimax este un algoritm de backtracking folosit pentru a găsi mișcarea optimă pentru un 

jucător, presupunând că și adversarul acestuia joacă tot optim (Fig. 3). În Minimax există doi 

jucători unul care încearcă să obțină mereu cel mai mare scor posibil, jucătorul cu piesele albe în 

cazul nostru, iar altul care încearcă să obțină cel mai mic scor posibil, adică jucătorul cu piesele de 

culoarea neagră. 

 

 

 

 

 

Mai târziu, pentru a simplifica implementarea algoritmului de căutare, s-a decis 

implementarea algoritmului Negamax, o variantă a algoritmului Minimax care se bazează pe faptul 

că max(a, b) = -min(-a, -b). O implementare simplă a acestui algoritm:  

int negaMax(const Board &board, short depth, bool isWhite) 

{ 

    if (depth == 0) 

        return isWhite ? board.score : -board.score; 

 

    const auto validMoves = board.listValidMoves(isWhite); 

    int bestScore = -VALUE_INFINITE; 

 

    for (const Board &move : validMoves) 

    { 

        int moveScore = -negaMax(move, depth - 1, !isWhite); 

        if (moveScore > bestScore) 

            bestScore = moveScore; 

    } 

    return bestScore; 

} 

 

Această funcție reprezintă o implementare a algorimului Negmax. Funcția verifică mai întâi 

dacă adâncimea maximă este ajunsă și dacă da, pentru ca Negamax să funcționeze corect, scorul 

este inversat în cazul în care este necesar. Apoi apelează o funcție ce returnează o listă cu toate 

Fig. 3: Exemplu de arbore Minimax [3]. 
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mutările posibile valide și iterează prin fiecare element. Pentru fiecare mișcare din listă funcția se 

apelează pe ea însăși cu culoarea inversată și cu adâncimea tot mai mică. Dacă scorul uneia din 

mișcări este mai mare decât cea mai bună mișcare, noul scor este ales ca cea mai bună mișcare. La 

sfârșit funcția returnează cel mai bun scor. 

Pentru a simplifica algoritmul de căutare, la început scopul acestuia, adică obținerea celui 

mai mare scor posibil, se rezuma doar la capturarea regelui adversarului. O dată cu terminarea 

implementării bazelor algoritmului și a unor optimizări pentru acesta, s-a decis implementarea unui 

algoritm ce respectă regulile de bază ale șahului. Acest lucru înseamnă că după fiecare mișcare 

efectuată, algoritmul trebuie să verifice dacă unul dintre jucători se află doar în șah sau este șah mat. 

Pentru a verifica dacă unul din jucători se află în șah, algoritmul generează o listă cu toate atacurile 

adversarului și verifică dacă poziția regelui se află în acea listă. Iar pentru a verifica dacă este șah 

mat, algoritmul verifică dacă jucătorul are măcar o mișcare posibila validă, adică o mișcare unde 

acesta nu se află în șah. De asemenea, dacă unul din jucători nu poate efectua nici o mișcare validă 

dar nu se află în șah și este rândul lui la mutare, se consideră pat, adică egalitate. 

 

5 Funcția de evaluare 

Algoritmul de căutare este o parte cheie din orice program de șah, deoarece acesta determină 

care este cea mai bună mutare într-un anumit context, dar la fel de importantă este și funcția de 

evaluare. Aceasta determină cât de bună este o poziție și rezumă totul într-o singură variabilă de tip 

int, pentru a putea fi procesată cu ușurință de către algoritmul de căutare. 

La început funcția de evaluare lua în considerare doar numărul de piese de pe tablă și poziția 

lor pe tablă. Dar pe parcurs aceasta a devenit tot mai complexă luând în considerare tot mai multe 

aspecte ale tablei de joc, cum ar fi: mobilitatea pieselor, pioni dubli, pioni izolați, ture cu mobilitate 

mare pe verticală, piese importante atacate de pioni protejați, nebuni pe diagonalele lungi și altele. 

Toate aceste criterii fiind evaluate diferit în funcție de perioada jocului. 

De asemenea mai sunt acordate și alte “bonusuri” pentru a încuraja anumite practici. De 

exemplu, jucătorul va fi recompensat dacă a făcut rocada, dacă încă mai are posibilitatea de a face 

rocada sau nu se află în șah. Deoarece găsirea unor parametri foarte buni pentru evaluarea unor 

aspecte ale tablei de șah necesită ajustarea constantă a acestor valori pe o perioadă extinsă de timp, 

au fost folosite unele valori ale motorului de șah Stockfish [3]. 

 

6 Optimizarea algoritmului 

De la bun început s-a încercat implementarea unui algoritm eficient, dar totuși rapid. Pentru a 

optimiza, dar și pentru a îmbunătăți algoritmul, s-au implementat mulți alți algoritmi “ajutători” dar 

și structuri de date specializate. 

Un algoritm absolut necesar este Alpha-Beta Prunning [1], un algoritm de căutare ce reduce 

numărul de noduri examinate de algoritmul Minimax. Acesta oprește cautarea când alpha, cea mai 

bună mutare posibilă de către alb, este mai mare sau egal cu beta, cea mai bună mutare posibilă de 

către negru. 

Una dintre aceste structuri de date specializate este tabelul de transpunere (Transposition 

Table [2]). De obicei implementat ca un Hash Table, acesta este folosit pentru a accelera căutarea 

arborelui jocului prin salvarea rezultatului unei părți ale arborelui deja căutat. De multe ori 

calculatorul trebuie să analizeze o poziție de mai multe ori. Pentru a evita această problemă, când 

programul întâlnește o poziție nouă, o salvează în tabelul de transpunere. Astfel, tabelul de 

transpunere este un fel de cache pentru pozițiile deja analizate. 
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Zobrist Hashing [2] este o funcție de hashing esențială pentru functionarea unui tabel de 

transpunere din moment ce acesta determină hash-ul unei poziții pentru a putea fi ușor stocat în 

memorie. Motivul pentru care Zobrist Hashing este folosit în loc de orice altă funcție de hashing 

este că după ce hash-ul poziței inițiale a fost calculat, toate celelalte poziții pot fi actualizate 

incremental, fără a mai fi necesară recalcularea întregului hash. 

Mai jos este demonstrată actualizarea incrementală a hash-ului după ce o mutare este efectuată: 

// Eliminăm piesa selectată de pe poziția selectată 

key ^= Hash::getHash(selectedPos, selectedPiece); 

 

// Eliminăm piesa destinație de pe poziția destinație, în cazul in care există 

if (destPiece) key ^= Hash::getHash(destPos, destPiece); 

// Apoi adaugăm piesa selectată pe poziția de destinație 

key ^= Hash::getHash(destPos, selectedPiece); 

 

O altă optimizare a programului care a ajutat la îmbunătățirea performanței acestuia este 

folosirea mai multor fire de execuție (Multi-Threading). Implementarea mea Negamax se folosește 

de acestea pentru a căuta în paralel ramuri diferite ale arborelui. 

O îmbunătățire importantă a algoritmului de căutare sunt extensile, mai exact extensile de 

șah. În cazul în care unul din jucători se află în șah și căutarea ajunge la adâncimea maximă 

specificată, căutarea este extinsă cu o adâncime de 1. Pentru a nu se ajunge la o extindere continuă a 

căutarii, căutarea poate fi extinsă o singură dată. Extensile de șah sunt foarte ușor de implementat 

dar pot ajuta mult în găsirea celei mai bune mutări de către algoritmul de căutare. 

Toate aceste îmbunătățiri ale structurilor de date și ale algoritmilor folositi, precum și 

folosirea multithreading-ului au dus la optimizarea progresivă a programului. 

 

7 Concluzii și dezvoltări viitoare 

 
Dezvoltând aplicația pe termen îndelungat, am învățat progresiv să folosesc structuri de date 

mai complexe și să îmbunătățesc algorimtii implementați, acest proces realizându-se în urma 

înțelegerii în detaliu a funcționării acestora. De asemenea am învățat cum codul scris în Java sau 

Kotlin, dintr-o aplicație Android, interacționează cu codul scris în C++. 

Algoritmii implementați pot fi îmbunătățiți folosind alți algorimti mai performanți din punct 

de vedere al numărului de mutări examinate, căutând mai puține mutări, fără a mai examina 

mutările considerate mutări ”proaste”. Posibili algoritmi analizați ar fi Late Move Reduction, Killer 

Moves și History Heuristic, mulți dintre acești algoritmi complexi fiind explicați pe Chess 

Programming Wiki [2]. 

Aplicația dezvoltată poate fi îmbunătățită prin posibilitatea salvării jocului și a restaurării 

stării de joc salvate, în acest fel existând posibilitatea ca mai mulți utilizatori să folosească aplicația 

și să își păstreze progresul în cadrul jocului început. 
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Sistem bancar virtual – „Le Banque Royale” 

 

Găitan Denisa Maria, Marincaș Casian, Mihăilescu Luana Antonia, Orășan Paul-Dumitru,  

Oancea Monica-Maria 

 

 

Rezumat: ”Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri (CFA)” este un concurs interjudețean desfășurat 

pe zona de nord-vest a țării, conceput sub forma unor secțiuni tematice. Anul acesta, echipa noastră a 

decis să participe cu un proiect la una dintre cele patru secțiuni, și anume secțiunea ”Educație 

financiară”, care presupunea să realizăm un proiect care să abordeze trei concepte: banca viitorului, 

banca digitalizată și banca inovativă. Prin urmare, am pus bazele unui model de sistem bancar virtual, 

denumit ”Le Banque Royale” (în franceză, „banca regală”), în care clienții se înregistrează online și de 

unde pot împrumuta bani sau să facă transferuri între utilizatorii băncii și multe altele. Pentru a susține 

proiectul am creat o aplicație care sintetizează aceste concepte și simulează această platformă. Serverul 

liceului nostru, Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu, găzduiește baza de date a proiectului, iar 

aplicația este lansată și disponibilă în cerc restrâns. În data de 18 Martie 2019, proiectul a fost premiat 

cu locul I în cadrul concursului, după evaluare. 

Abstract: „Premiile Cluburilor Francofone de Afaceri (CFA)” is a regional competition available in the 

North-West area of the country, designed into different thematic sections. This year, our team decided 

to participate with a project in one of the four sections, specifically section „Financial education”, 

which stated that we should realise a project dealing with three concepts: bank of the future, digitalised 

bank and innovative bank. Therefore, we layed the foundations of a model of a virtual bank system, 

called „Le Banque Royale” (in french, „the royal bank”), in which the customers can register online 

and from which they can borrow money or make transfers of money towards other bank users, and 

many others uses. To support this project we have developped an application which synthesizes these 

concepts and simulates this platform. The server of our highschool, the National College „Gheorghe 

Lazar” from Sibiu, is hosting the project’s database, and the application is deployed and available to a 

restricted circle. On the 18th of March 2019, the project was awarded the first place in the competition, 

after evaluation. 

1. Introducere 

Respectând cerințele concursului, proiectul a fost redactat în limba franceză. Astfel că tot ce 

ține de proiect, inclusiv interfața grafică a proiectului, este afișat în limba franceza. Aplicația 

reprezintă modelul sistemului bancar virtual pe care l-am conceput. Astfel că, deși ea este capabilă 

de a realiza operațiile de bază pe care un astfel de sistem le va oferi utilizatorilor, procesul a fost 

simplificat pentru a putea contura cât mai bine ideile principale. Mai clar, deși o dată ce o persoană 

se înregistrează prin intermediul aplicației în baza noastră de date, ea este capabilă să împrumute 

până la 10.000 Euro și să îi folosească, în realitate un client nou va trebui aprobat în sistem de către 
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unul dintre angajații companiei. Banca ar urma să aibă sedii județene pentru o mai bună interacțiune 

cu clienții și își ia angajamentul ca în termen de maxim o lună de la înregistrare și aprobare să 

elibereze un card bancar utilizabil oriunde. Un alt exemplu ar fi necesitatea plătirii împrumutului în 

rate în termen de maxim un an de zile, termen care în realitate ar fi flexibil, ajungând până la 5 ani 

de zile. Concret, după instalarea aplicației și rularea ei, utilizatorul va fi întâmpinat cu un mesaj prin 

care i se explică situația amintită mai sus, după care este trimis la meniul de logare. De aici, acesta 

poate alege să se logheze în contul său sau să își creeze unul nou. După logare, utilizatorul are acces 

la meniul principal de unde își poate vizualiza și modifica datele personale, de unde își poate afla 

statusul bancar actual (valoarea din cont, datoria acumulata, rata lunara) sau să își modifice PIN-ul, 

și desigur, de unde poate împrumuta bani sau să îi transfere altei persoane. 

 

 

Fig. 1: Model de card bancar 

 

2. Arhitectura aplicației 

Aplicația a fost realizată folosind limbajul C++, prin intermediul platformei Qt[1] versiunea 

5, program folosit în realizarea aplicațiilor cu interfață grafică. Aplicația interacționează cu serverul 

folosit, serverul liceului nostru, prin intermediul unor interogări SQL. Baza de date este de tip 

relaţional şi este alcătuită din 4 tabele de tip InnoDB: CONT (unde se reţin datele de logare ale 

contului), PROFIL(unde se retin datele personale introduse: nume, prenume, data naşterii, CNP, 

adresa, etc.), BALANTA(referitoare la statusul bancar: valoarea din cont, valoarea împrumutată) și 

ISTORIC TRANZACTII, diagrama bazei de date putând fi vizualizată mai jos. În momentul 

înregistrării unui cont nou, aplicația inserează câte o nouă intrare în tabelele CONT, PROFIL și 

BALANTA, iar în momentul efectuării unei tranzacţii specifice acesta inserează o intrare în tabelul 

ISTORIC TRANZACTII. Modificarea parolei contului este posibilă din zona vizualizării profilul, 

de unde se pot modifica şi datele personale introduse iniţial. Modificarea PIN-ului este posibilă din 

categoria Status bancar, de unde totodata se poate vizualiza istoricul tranzacţiilor pentru acest cont.  
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Fig. 2: Diagrama bazei de date 

 Realizarea unui împrumut sau a unui transfer are loc după completarea unor formulare. 

Pentru un împrumut, după alegerea sumei rămase disponibilă de împrumutat pentru acel cont este 

necesară confirmarea prin utilizarea PIN-ului asociat contului. Pentru un transfer este necesară 

cunoașterea datelor personale ale destinatarului cum ar fi numele și prenumele complet, CNP-ul și 

seria de buletin ale acestuia, codul bancar generat de către sistemul bancar la înregistrarea 

destinatarului și operația se confirmă prin utilizarea PIN-ului personal asociat contului. Orice formă 

de tranzacție se realizează doar după completarea corectă a acestor formulare. 

 

 

Fig. 3: Formularul pentru împrumut 
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Fig. 4: Formularul pentru transfer 

 

3. Design-ul aplicației 

Designul aplicației a fost realizat folosind una dintre multiplele functionalitati ale platformei 

Qt - Qt Style Sheets (QSS) inspirate puternic din HTML și CSS. 

 

Fig. 5: Exemplu de cod QSS 

Aplicația are un design simplu și modern, având o notă elegantă oferită de culorile 

predominante vișiniu și auriu. Am ales această combinație cromatică datorită simbolisticii celor 

două culori. Astfel, vișiniul transmite putere, fiind o nuanță de roșu, iar auriul exprimă opulență și 

lux, două elemente care au fost legate întotdeauna de prezenţa aurului care se regăsește pe 

podoabele regilor. Dacă, de obicei, verdele este simbolul banilor, auriul este culoarea extravaganţei 

şi bogăţiei. De asemenea, logo-ul este reprezentat de o coroană, simbol al legitimității și cinstei. 

Avand în vedere scopul aplicației, am asociat coroanei simbolul euro. Logo-ul a fost realizat în 

Photoshop. 
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Fig. 6: Logo-ul aplicației 

Noi am propus o interfață accesibilă utilizatorului, dupa cum se poate observa în imaginile 

de mai jos. Acesta este întampinat de o scurtă prezentare a bancii aflată în text-box-ul de sub logo. 

Pagina meniului are butoanele dispuse în stanga unul sub celalalt, în dreapta paginii regăsindu-se 

logo-ul. În celelalte ferestre butoanele sunt poziționate sub casetele în care utilizatorul introduce 

datele sale sau în partea dreapta a acestora. 

 

Fig. 7: Meniul principal 
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Fig. 8: Pagina de logare 

Întregul design a fost conceput în așa fel încat clientul să beneficieze de serviciile oferite de 

banca virtuală într-un mod plăcut, ușor și eficient. 

4. Elemente particularizante 

Aplicația rulează pe Windows versiunea de 32-bit şi folosește driverul MySQL ODBC 8.0 

[3] care este folosit de Qt în cod prin intermediul bibliotecilor predefiniteQSqlQuery și 

QsqlDatabase. Programul este livrat prin intermediul unui installer special creat cu software-ul 

Advanced Installer 15.7[2], care are grijă să instaleze driverul menționat anterior pe sistemul pe 

care este rulat programul, simplificând utilizarea aplicației la doar câteva click-uri. Momentan, kit-

ul de instalare nu este distribuit liber și este folosit în uz privat. 

 

Fig. 9: Imaginea de deschidere a installer-ului 
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 În vederea asigurării securității și integrității informațiilor, s-a folosit algoritmul de criptare 

Md5. Astfel, parola și PIN-ul utilizatorului sunt salvate în baza de date folosind metoda hashing-

ului, eliminându-se riscul de pierdere a informațiilor în eventualitatea compromiterii bazei de date. 

 

Fig. 10: Funcția hash care se folosește de biblioteca Qt QcryptographicHash 

 Aplicația acceptă input-ul de la utilizator validat în funcţie de context. Astfel, s-au folosit o 

serie de validatori care să asigure nedepășirea spațiului limită (spre exemplu, maxim 13 cifre pentru 

CNP), sau să refuze alte caractere decât cele necesare (codul județului din seria de buletin acceptă 

doar litere convertite automat la litere mari) și multe altele. 

 În cadrul sistemului bancar nu se permite înregistrarea a mai multor conturi pentru aceeași 

persoană, adică o adresă de mail deja acceptată nu poate fi reutilizată pentru o nouă înregistrare. De 

asemenea, daca datele de identificare strict personale sunt regăsite în baza de date, înregistrarea 

noului cont este întreruptă. Un lucru notabil care lipsește din cadrul aplicației este posibilitatea de 

resetare a parolei în cazul în care aceasta s-a pierdut. Am ales să nu includem această funcționalitate 

în această versiune a aplicației datorită statutului ei de ”model”. 

 

Fig. 11: Validatorii pentru formularul de înregistrare 

5. Concluzii 

În final, aplicația susține modelul unui sistem bancar virtual și deși mai poate fi îmbunătățită 

prin adăugarea unor noi funcționalități, modificarea designului pentru a oferi o mai bună 

adaptabilitate la diferite sisteme de afișare sau oferirea traducerilor în mai multe limbi, aceasta este 

eficientă și utilizabilă în scopul în care a fost creată. În viitor ne gândim să actualizăm aplicația 

pentru a îmbunătăți stabilitatea și ne gândim la migrarea acesteia de la sistemul pentru desktop în 

domeniul web. 
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RUBIKon 
 

Horia Iuga, Andreas Coș, Ramona Humeniuc 

 

 
Rezumat: Proiectul “RUBIKon”  are ca scop  construirea  unui robot care să rezolve într-un timp cât 

mai scurt  cubul Rubik, combinând cunoștințe de robotică cu cele din domeniul ingineriei software. 

Analiza cubului se face cu ajutorul unei camere video legată la o placă Raspberry Pi 3 care mai apoi va 

prelua imaginile și le va procesa, va extrage culorile cu ajutorul softului de recunoaștere și va construi o 

imagine virtuală a cubului amestecat. Se vor calcula soluțiile posibile pentru rezolvarea cubului 3x3x3 

și se vor transmite informațiile celor 3 motoare, care vor pune în mișcare mecanismul fizic construit din 

piese ale seturilor Lego Technic.  

 

Abstract: The "RUBIKon" project aims to build a robot to solve the Rubik cube as soon as possible, 

combining robotic knowledge with software engineering. Cube analysis is done using a video camera 

attached to a Raspberry Pi 3 card, which will then take the images and process them, extract the colors 

with the recognition software, and build a virtual image of the mixed cube. It will calculate the possible 

solutions for 3x3x3 cube solving and the information of the 3 engines will be transmitted, which will 

move the physical mechanism made of parts of the Lego Technic sets. 

 

 

1 Introducere  
 

În ultimul deceniu educația robotică a luat avânt în România, au fost dezvoltate inițiative  ca 

expresie a  ideilor promovate de “învățarea constructivistă”, gen ateliere de robotică  care ajută la 

dezvoltarea abilităților și cunoștințelor în domeniul STEM (Știință-Tehnologie-Inginerie-

Matematică). Roboții reprezintă artefacte tehnologice ce permit elevilor să experimenteze, să 

producă, să colecteze date, să le prelucreze și să obțină concepte. Robotica este un subiect 

transdisciplinar  ce permite formarea și dezvoltarea creativităţii tehnice şi gândirii algoritmice ale 

elevului. 

Am ales ca proiect să construim un robot numit “RUBIKon”  capabil  de a rezolva orice cub 

Rubik  de tip 3x3x3 într-un timp cât mai scurt. Cubul Rubik este un joc problemă de tip puzzle 

inventat în 1974 de către sculptorul și profesorul de arhitectură maghiar Ernő Rubik. Acesta are un 

număr de amestecări posibile egale cu  8 ! x 3
7 
x 12! x 2

10
 ≈ 4.33 x 10

19
, dar numai o singură poziţie 

este cea corectă. Oricât de amestecat ar fi cubul, robotul îl rezolvă din maximum 22 de mutări, și un 

timp total de maxim două minute, dintre care aproximativ 28 de secunde durează procedeul de 

scanare a fețelor cubului şi procesarea imaginilor, urmând ca rezolvarea propriu-zisă să fie estimată 

la 1 minut şi 30 de secunde. 

Am încercat să diferențiem robotul creat, față de alți roboți existenți, proiectați  să rezolve 

aceeași problemă (cubul Rubik) prin faptul că RUBIKon poate rezolva cuburi de diferite dimensiuni 

pe aceeași platformă și am încercat să gândim în acest scop un  algoritm de rezolvare cât mai 

eficient. Astfel, robotul poate rezolva cubul de 3x3x3 in medie sub 21 de mutări (luând în 

considerare faptul că timpul maxim necesar unei mutări este de 1.5 secunde, iar scanarea durează 

aproximativ 20 secunde). 
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2 Descrierea  proiectului 

 
2.1. Module Hardware 

 

 2 motoare pas cu pas de tip Nema 17 – le-am ales datorită preciziei cu care pot 

fi controlate și vitezei superioare altor tipuri de motoare echivalente (Servo, 

etc.) 

 2 drivere de motoare pas cu pas A4988 – pentru controlul motoarelor 

 2 acumulatori de 12V și 1,5 – 2 A pentru alimentarea motoarelor 

 piese lego din seturi Lego Technic diferite 

 un Raspberry Pi 3 

 camera video – Raspberry Pi camera V2 

 un display cu touchscreen 

 2 plăci de expansiune – pentru atașarea mai ușoară a driverelor A4988 

 un motor Servo 180 dintr-un set Lego Technic. 

 

                         
 

Fig. 1:  Robotul RUBIKon  

 

            2.2. Module Software 

 

Robotul este programat exclusiv în Python 3.4.2 [2], cu ajutorul căruia se realizează 

controlul camerei video, procesarea imaginilor, calcularea soluției optime de rezolvare si 

controlul motoarelor. În script-ul principal (Fig. 2) se definesc funcțiile care vor controla 

motoarele. Prin scrierea în terminal a comenzii ”SCAN”, se va previzualiza camera video iar 

motoarele vor întoarce cubul pe cele 6 fețe, care vor fi fotografiate. Apoi cu o librărie 

OpenCV se vor procesa imaginile, aplicându-li-se diverse filtre (Gaussian Blur, Canny 

filter, etc) pentru evidențierea contururilor fiecărui pătrat de pe cub. După ce pătratele sunt 

evidențiate, se vor prelua câțiva pixeli din fiecare și se va extrage culoare in format RGB a 

acestora. Astfel se va stabili o imagine virtuală a cubului amestecat, iar apoi  se va calcula 
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soluția optimă. Se va creea o listă cu ordinea în care fiecare motor trebuie să acționeze iar 

apoi se vor pune în acțiune motoarele. 

 

 

 

 
x = input() 

#SCAN procedure 

if x==SCAN: 

def CW(): 

    GPIO.output(DIR1, 1) 

    GPIO.output(DIR2, 1)       

camera.start_preview() 

sleep(2) 

camera.capture('/home/pi/cubescan/rubiks-side-F.png') 

CW() 

 

Fig. 2: Exemplu de cod din procedura de scanare. 

 
2.3 Arhitectura 

 

    Robotul este construit integral din piese de Lego Tehnic, asamblate după o schiță proprie. 

Ca și părți de hardware, au fost achiziționate pentru faza inițială a concepției două motoare stepper, 

deoarece era nevoie de precizie în mișcarea motoarelor iar mai apoi am adăugat un motor Servo, o 

placă Raspberry Pi3 [3] care rulează sistemul de operare oficial, bazat pe Linux, un set de fire de 

legătură, 2 drivere de motoare stepper, o cameră Raspberry Pi - camera model V2 și nu în ultimul 

rând un display cu touchscreen.                                 

Rulând softul, motoarele întorc cubul pe fiecare față, camera fotografiază fiecare parte a 

cubului, se începe procesarea imaginii prin extragerea culorilor aferente fiecărui pătrățel, se 

stabilește o stare inițială a cubului și apoi algoritmul de rezolvare dă soluția care este interpretată și 

aplicată motoarelor. 

Raspberry Pi este este un mini-computer versatil si accesibil datorită  platformei open source 

pe care este bazat, recunoscut ca fiind momentan cel mai ieftin computer în lume  și dezvoltat cu 

scopul de a oferi accesul oricui la un PC. 

Din meniul de START se deschide consola, care accesează fișierul scris în Python [1]-

secvența de cod (Fig. 2), urmând ca la scrierea comenzii “SCAN” să fotografieze cele 6 laturi ale 

cubului si să analizeze imaginile, extrăgând culorile din fiecare pătrat. Apoi se va crea o imagine 

virtuală a cubului, urmand ca soluția de rezolvare a cubului să fie afișată pe ecran. Soluția va fi 

preluată și fragmentată, astfel încât motoarele să poată să facă mișcările necesare rezolvării cubului. 

 

3 Rezultate 

 
În prezent cubul de 3x3x3 se poate rezolva în aproximativ 2 minute și 10 secunde, incluzând 

procedeul de scanare. 

Din testele noastre de până acum (Tabel 1), toate cuburile de tipul 3x3x3 au fost rezolvate cu 

succes. Totuși, uneori apare o eroare de 3% în care culorile sunt identificate în mod greșit, acest 

lucru datorându-se condițiilor diferite de lumină prezente în sălile de demonstrație. 

 

 

 

 

 

 

33



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

13 Aprilie 2019, Sibiu, Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Testare Rubikon 3x3x3 

Nr. Cuburi testate Rezolvate Nerezolvate 

Datorita conditiilor 

de lumina 

Alte motive 

100 97 3 0 

 

 

 

4 Concluzii 
 

Modelarea robotului RUBIKon a presupus elaborarea unor algoritmi de conducere a 

robotului, încărcarea programelor scrise în unitățile de comandă și executarea lor. Acest proiect a 

contribuit la formarea şi dezvoltarea personalităţii noastre, ne-a dezvoltat creativitatea tehnică,  

gândirea logică şi gândirea algoritmică. Proiectul a solicitat punerea în practică a competenţelor de 

modelare, algoritmizare a sistemelor cibernetice ce includ componente mecanice, electromecanice, 

electronice, optice, informatice  dar și a celor de programare a algoritmilor. 

 Ca dezvoltări ulterioare ale proiectului am aminti îmbunătățirea softului pentru a da 

posibilitatea robotului să rezolve orice cub in intervalul 3x3x3 până la 7x7x7. În mod teoretic, ar 

putea să rezolve orice cub (ca număr de pătrăţele în lăţime), dar noi ne-am limita la 7x7x7 datorită 

faptului că odată cu creșterea numărului de pătrăţele, crește și dimensiunea cubului și implicit va fi 

necesar să abordăm o altă construcție (din piese lego) a robotului. 
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Catalog Online 
 

Muntean Codrin, Rădac Alexandru, Marpozan Daniel, Demco Andreea 

 

 
Rezumat: Echipa noastră a conceput o aplicație care rulează pe Windows 10, Android sau IOS destinată 

elevilor sau parintilor pentru a facilita comunicarea notelor între ei și cadrele didactice. Aceasta permite 

utilizatorilor să se logheze în aplicație cu contul oferit de către școală și să vizualizeze orarul și propriile 

note. 

    

Abstract: Our team created an application running on Windows 10, Android or IOS designed to be used 

by students and parents to facilitate the communication of the grades between them and the teachers. 

This allows users to log in to the application with an account given by the school and view their 

schedule and their own grades. 

 

1 Introducere 
 

Scopul aplicației noastre este facilitarea vizualizării notelor obținute în cadrul unei unitați de  

învățământ de către elevi. Această aplicație poate fi folosită și de către parinți pentru a monitoriza 

activitatea școlară a copilului și pentru a semnala profesorilor că rezultatele elevilor au fost luate la 

cunoștința. De asemenea dezvoltarea aplicației în continuare ar putea duce la înlocuirea totală a 

cataloagelor și carnetelor de elevi. 

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

Microsoft, ca mediu de dezvoltare pentru programe scrise în C#. Limbajul de programare C# este 

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

In lucrare, Capitolul 2 prezinta serverul utilizat de aplicatie, iar Capitolul 3 prezinta aplicatia 

in sine. 

 

2 Serverul 
 

Pentru ca aplicația să afișeze notele întai trebuie să le preia de pe serverul nostru online hostat 

la Azure. Aplicația serverului este un API scris în C# folosind framework-ul ASP.NET CORE [1]. 

Acesta este conectat la o bază de date folosind ENTITY FRAMEWORK CORE. Baza noastră de 

date stochează conturi de utilizatori și entități legate de profesori, elevi, cursuri, clase și note. Pentru 

a returna doar notele utilizatorului, aplicația noastră are nevoie de un sistem de autorizare. La un 

request pe url-ul /users/authenticate de tip POST și conținând un username și o parolă encodate în 

JSON, serverul aplează funcția de autentificare (fig. 1).  
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Fig. 1: Funcția de autheticate 

 

Prima dată se verifică daca datele de logare trimise către server există în baza de date. Dacă 

acestea sunt corecte, se creeaza un JWT [3] cu valabilitate de 7 zile și conținând 2 claimuri 

reprezentate de id-ul unic al userului și tipul userului (student/teacher/admin). În final se returnează 

în corpul răspunsului date legate de user și tokenul generat. 

Pentru ca un user să obțină notele sale, acesta trebuie să facă un request la /api/grades cu un 

JWT valid. De asemenea este necesar ca tipul userului să fie de student. Dacă condițiile nu sunt 

îndeplinite, serverul va returna un cod 401 unauthorized sau 403 forbidden.   
 

 
 

Fig. 2: Controllerul Grades 
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3 Aplicația 
 

Aplicația a fost scrisă tot in C#, folosind framework-ul Xamarin.Forms [2]. Acest framework 

ofera posibilitatea de a crea o aplicație cross-platform cu UI nativ. 

 

  
 

Fig. 3: Pagina cu orarul pe Windows 10 / Android 

 

 

  
 

Fig. 4: Pagina cu notele pe Windows 10 / Android 
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Fig 5: Pagina de logare 

 

Aplicația se deschide cu o pagină de logare (fig. 5). La apăsarea butonului de logare, se 

declanșază execuția funcției Login (fig. 6). Datele introduse în textboxul de username, respectiv de 

parolă se serializează în JSON și sunt trimise într-un request către server. Dacă serverul returnează 

un status code de "OK", înseamna că datele de logare sunt corecte, urmând ca în corpul răspunsului 

de la server sa să afle un JWT pe care aplicația il salvează local. Mai departe, se deschide pagina cu 

notele elevului, iar la orice request nou tokenul va fi trimis spre a efectua autorizarea userului. 

 

 
 

Fig 6: Funcția Login 
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4 Concluzie 
 

În concluzie, echipa noastra a reușit sa dezvolte până în momentul actual baza unei aplicații 

pe care dorim să o îmbunătățim. Pe viitor dorim implementarea mai multor funcționalitați în 

aplicație precum crearea unor profile ale utiliziatorilor mai detaliate, care sa conțina multiple funcții 

și caracteristici precum imagine de profil si descriere. De asemenea dorim ca această aplicație să fie 

pusă în funcționare în intermediul școlii noastre. Aplicația va fi extinsă și sub forma unui website cu 

aceleași funcționalitați pentru o accesabilitate mai ușoară. 
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Curse de stradă 
 

Proț Vlad Constantin, Proț Cosmin Ioan, Popica Silviu Ciprian 

 

 
Rezumat: Curse de stradă este creat în Clickteam Fusion 2.5. Este un joc în care personajul 

principal este un șofer de curse care își dorește să câștige toate trofeele și să doboare toate recordurile. 

Jocul este de tip racing, având 30 de trasee pe care jucătorul trebuie să le termine cu fiecare dintre cele 4 

mașini disponibile. Jucătorul trebuie să se folosească de tastele-săgeți pentru a-l ajuta pe șofer să 

controleze mașinile. Posibile dezvoltări: mai multe trasee cu nivele de dificultate sporite, mai multe 

mașini și modul multiplayer pentru a juca cu un prieten. 

 
Abstract: Street racing is built in Clickteam Fusion 2.5. It is a game where the main character is 

a racing driver who wants to win all the trophies and beat down all the records. The game is a racing, 

with 30 tracks that the player has to finish with each of the four available cars. The player must use the 

arrow keys to help the driver control the cars. Possible developments: Several routes with increased 

difficulty levels, more cars and multiplayer mode to play with a friend. 

 

1 Introducere  
 

Lucrarea de față prezintă o aplicație recreativă de tip joc, de dificultate medie, flexibilă și 

bineințeles cu posibilități de îmbunătățire. 
Clickteam Fusion 2.5 este cea mai recentă gamă software pentru crearea jocurilor. Ediția gratuită 

conține toate editoarele, interfețele și exemple de idei de success.   

Jocul are ca principal scop ocuparea timpului liber într-un mod plăcut și distractiv. Traseele 

care trebuie parcurse sunt reprezentate din o serie de labirinturi cu nivele de dificultate diferite.   

Principalul element de originalitate îl reprezintă mașinile, care au proprietăți speciale, fapt ce 

îl deosebește de celelalte jocuri de același tip. Mașinile disponibile pentru parcurgerea traseelor au 

caracteristici tehnice diferite (vezi tabelele 1 și 2), cu scopul de a diversifica stilurile de parcurgere a 

traseelor și de a elimina monotonia ca urmare a învățării modului de conducere a mașinuței. 

 
Tabelul 1: Caracteristicile mașinuțelor din clasa ”avansați” 

 

Mașină 
Viteză 

maximă 
Accelerație Frâne Curbe Rezistență Informații bonus 

 45 km/h Foarte bună Slabe Foarte bune 3 Face drifturi 

 50 km/h 
Nu are 

accelerație 
Foarte bune Nesatisfăcător 7 

Accelerând, ajunge la 

viteza maximă în 2 sec. 

 
∞ 

 
Foarte bună Bune Satisfăcător 2 

Viteza maximă pe care o 

poate atinge mașina, 

crește în timp, pe măsură 

ce înaintează fără a 

atinge bordura 

 45 km/h Medie Satisfăcător Nesatisfăcător 2 
Unghiul de virare scade 

odată cu creșterea vitezei 
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Tabelul 2: Caracteristicile mașinilor din clasa ”începători” 

 

Scopul fiecărei misiuni este de a finaliza parcurgerea fiecărui traseu fără a ieși în decor, dar totodată 

încadrarea într-un timp stabilit. În momentul ieșirii în decor, mașina se deteriorează, rezultând în 

final scoaterea ei din cursă și reluarea parcurgerii traseului.  

 
 

Fig. 1: Pagina de start 

 

 
 

 

Fig. 2: Secvențe de traseu pentru începători 

Mașină Viteză maximă Accelerație Frâne Curbe Rezistență 

 
30 km/h Medie Bune Slabe 2 

 
24 km/h Medie Foarte slabe Foarte bune 1 

 
40 km/h Foarte mică Foarte bune Bune 3 

 
35 km/h Bună Foarte bune Slabe 5 
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Fig. 3: Secvențe de traseu pentru avansați 

 

 
 

Fig. 4: Pagina de final 
 

2 Structura jocului  
 

Jocul conține următoarele elemente: 

 Meniul principal 

o Instrucțiuni de joc 

 Meniuri de selecție 

o Alegerea traseului 

o Alegerea mașinii 

o Alegerea traseului 

 Mesaje de atenționare 

o Pentru câștigarea cursei 

o Pentru pierderea cursei 
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Jocul are în total 8 mașini, 4 dintre ele fac parte din clasa `Începători`, iar celelalte 4 din clasa 

`Avansați`. 

 

Clasa `Începători` dispune de: 

 o mașină roșie obișnuită 

 o mașină verde, care este ușor de condus 

 o mașină galbenă, care accelerează încet 

 un camion mov, greu de controlat la viteză mare 

 

Clasa `Avansați` dispune de: 

 o mașină de drifturi 

 o mașină rapidă căreia îi scade viteza 

 o mașină căreia îi crește viteză maximă în timp 

 o mașină care trebuie condusă cu grijă 

 

Semnificația termenilor din tabelele 1 și 2 este următoarea: 

 viteză maximă: Viteza maximă pe care o poate atinge mașina respectivă 

 accelerație: Accelerația la care poate ajunge la viteza maximă 

 frâne: Accelerația de frânare a mașinuței 

 curbe: Raza pe care o descrie mașina respectivă în curbă 

 rezistență: Reprezintă numărul de obstacole de care se poate ciocni mașina 

 informații bonus:  Câteva informații suplimentare despre anumite mașini 

 

3 Concluzie 
 

Jocul propus este unul de dificultate medie, dar foarte flexibil și cu multe posibilități de 

îmbunătățire. 

În vederea diversificării jocului, aplicația permite o serie de dezvoltări ulterioare, prin: 

 adăugarea unor noi trasee, de exemplu a unor trasee de iarnă, deșert, pădure, etc 

 adăugarea unor obstacole suplimentare cu scopul îngreuierii parcurgerii traseelor și a 

diversificării modului de parcurgere a lor 

 adăugarea unor bonusuri cu puncte întâlnite pe traseu, care vor putea fi colectate 

 adăugarea mai multor mașini 

 introducerea unui mod multiplayer 
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Dotty-Mașina inteligentă 

 

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

 

 
Rezumat: Una dintre problemele centrale în proiectarea roboților mobili este evitarea obstacolelor. 

Această lucrare descrie un robot care poate detecta obstacole în calea sa și manevra în jurul lor prin 

luarea de decizii inteligente. Este un vehicul robotizat bazat pe un microcontroller Arduino și o punte H 

dublă, vehiculul utilizând un senzor ultrasonic pentru a detecta obstacole. Pentru furnizarea funcțiilor 

autonome necesare, a fost utilizată o aplicație software cunoscută sub numele de Arduino. Integrarea 

unui senzor cu ultrasunete montat pe un servomotor a mărit precizia robotului în a detecta obstacolele 

din jur. Ca robot complet autonom, are capacitatea de a traversa medii necunoscute fără a face o 

coliziune.  

 

Abstract: One of the substantial central issues in designing mobile robots is obstacle avoidance. This 

paper presents the design of an Obstacle Avoiding Robot that can detect obstacles in its path and 

maneuver around them by making intelligent decisions. It is an Arduino Microcontroller and H-Bridge 

based robotic vehicle which employs an ultrasonic sensor for air medium. For providing the necessary 

autonomous functions, the software application known as Arduino was used. The integration of an 

ultrasonic distance sensor mounted on a servo motor made the robot more reliable in detecting the 

surrounding obstacles. As a fully autonomous robot, it has the ability to roll through unfamiliar 

environments without making any collision.  

 

1 Introducere 

Un robot
[1]

 este un aparat automat al cărui program conține un sistem complex cu legături 

inverse (cu reacție) stabilite la anumite excitații exterioare și care, ca urmare, este capabil de o serie 

de acțiuni dirijate. Roboții joacă un rol esențial în automatizarea anumitor sectoare, cum ar fi 

manufactură, armată, construcții sau medicină. Aceștia nu numai ajută oamenii să salveze timp, dar 

și sporesc productivitatea, eficiența, sau chiar reduc resursele necesare derulării unei activități. 

Robotul mobil tradițional este de obicei teleghidat, fie cu ajutorul unui joystick sau unei 

telecomenzi, care transmite anumite comenzi. În acest scenariu, dacă joystick-ul sau telecomanda 

suferă o malfuncție sau se pierde, robotul nu mai poate funcționa, pierzându-se o mulțime de timp și 

bani. 

În această lucrare o vom prezenta pe Dotty, o mașină autonomă. Pentru construirea ei ne-am 

folosit de un șasiu și mai multe piese de profil electric, cum ar fi motoare DC sau servo, senzorul 

ultrasonic HC-04
[2]

, senzorul de gaz MQ-9
[3]

 sau placa de control motoare L293nde
[4]

. La “centrul” 

proiectul stă placa Arduino Uno R3
[5]

, de care ne folosim pentru a gestiona ansamblul. Scopul 

proiectului este de a crea un robot ce interconectează mai multe dispozitive inteligente, spre a ușura 

anumite activități ce pun viața oamenilor în preicol, cum ar fi verificarea dacă o peșteră are nevoie 

sau nu de injecții de metan.  
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2 Componenta fizică 

Arduino UNO este o platformă de procesare open-source, bazată pe software și hardware 

flexibil și simplu de folosit. Constă într-o platformă de mici dimensiuni construită în jurul unui 

procesor de semnal și este capabilă de a prelua date din mediul înconjurător printr-o serie de senzori 

și de a efectua acțiuni asupra mediului prin intermediul luminilor, motoarelor, servomotoare, și altor 

tipuri de dispozitive mecanice. Procesorul este capabil sa ruleze cod scris într-un limbaj de 

programare foarte similar cu limbajul C++. 

 

Fig 1: Placa Arduino Uno 

Senzorii ultrasonici se bazează pe un princiu similar radarului sau sonarului, care evaluează 

poziția unui obiect interpretând ecourile undelor radio respectiv sonore. Senzorii ultrasonici activi 

generează sunete cu frecvență înaltă, primind înapoi ecoul, măsurând intervalul de timp dintre 

trimiterea și primirea semnalului. Astfel determină distanța la care se află față de un obiect. Senzorii 

ultrasonici pasivi sunt practic microfoane care captează sunete în anumite condiții. 

Senzorul HC-04 folosește un fel de sonar pentru a determina distanța față de un obiect, 

asemănător cu ce face un liliac sau delfin. Acesta oferă detectare cu o precizie și stabilitate 

excelentă
[6]

, vazând obiecte de la 2 până la 400 centimetri. Spre deosebire de senzorul IR, 

activitatea acestuia nu este afectată de lumina soarelui sau material negre.   

 

 

Fig. 2: Modul de funcționare al senzorului HC-SR04 

 

De asemenea, senzorul prezintă 4 pini: Vcc, de unde senzorul primește curent și este 

conectat la pinul de 5V al plăcii Arduino; Trig, de unde se trimite sunetul de frecvență înaltă, fiind 

conectat la pinul Analog A1 al plăcii; Echo, unde senzorul primește sunetul trimis anterior, fiind 

conectat la pinul Analog A2 al plăcii și Gnd, pin ce este conectat la Gnd-ul microcontrollerului 

Arduino.  
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Fig. 3: Conectarea senzorului la placa Arduino 

L293D este un driver monolitic integrat, cu tensiune înaltă, curent înalt, cu 4 canale, putând 

fi utilizat cu motoare DC și surse de alimentare de până la 36 V. Chipul L293D este, de asemenea, 

cunoscut ca un tip de H-Bridge ce permite aplicarea unei tensiuni pe o sarcină în ambele directii 

către o ieșire, de exemplu, către cele două motoare. În viziunea mea, acest driver este cea mai 

eficientă opțiune pentru a controla motoarele, având nevoie de doar 6V pentru a funcționa. 

 

 

Fig. 4: Driverul și firele motoarelor conectate la placa Arduino 

Pentru a detecta eventuale scurgeri de gaz, vom utiliza senzorul de gaz MQ-9, ce detectează 

prezența monoxidului de carbon și gazelor inflamabile la o concentratie de la 10 pana la 1.000 ppm. 

Pentru a semnaliza găsirea unuia din gazelle amintite anterior, ne folosim de două LED-uri, unul 

verde și unul verde, care se aprind intemitent în funcție de “puritatea” aerului; și de un buzzer care 

emite un semnale sonor. 

 

46



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

13 Aprilie 2019, Sibiu, Romania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Senzorul de gaz MQ-9(cel mai din dreapta), cele două LED-uri și buzzerul Piezzo 

 

Toate aceste piese sunt plasate pe un șasiu care are 2 motoare de current continuu în spate, 

alături de o roată pivotantă în față. 

 

 

Fig. 5: Șasiul vazut de jos 

3 Componenta logică 

 

La fel ca orice calculator, Arduino funcționează într-o buclă infinită. Când este alimentat 

(sau după ce un program nou a fost uploadat), se execută o secțiune de setări după care se intră 

automat într-o zonă denumită loop. În funcția setup setăm pinii de control ai driverului L293 ca și 

output, pentru a putea controla mototarele, setăm servomotorul pe poziția de start, și primim distnța 

folosindu-ne de sensor. 
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void setup() 

{ 

//setăm pinii motoarelor ca și OUTPUT, pentru a putea transmite comenzi 

pinMode(RightMotorForward, OUTPUT); 

pinMode(LeftMotorForward, OUTPUT); 

pinMode(LeftMotorBackward, OUTPUT); 

pinMode(RightMotorBackward, OUTPUT); 

//setăm servomotorul pe poziția de început 

servo_motor.attach(10);    

servo_motor.write(115);    

delay(2000);  

//calibrăm senzorul ultrasonic              

distance = readPing();     

delay(100);                

distance = readPing(); 

delay(100); 

distance = readPing(); 

delay(100); 

distance = readPing(); 

delay(100); 

} 

 Pentru a mișca senzorul, ne folosim de funcțiile lookRight și lookLeft, care au rolul 

de a roti servomotorul pe care este așezat senzorul în dreapta, respective stânga. 

int lookRight()   

{   

  servo_motor.write(50);//rotim servomotorul către dreapta 

  delay(500); 

  int distance = readPing();//obținem distanța între vehicul și cel mai 

apropiat obiect 

  delay(100); 

  servo_motor.write(115);//servomotorul revine pe poziția inițială 

  return distance;//returnăm distanța 

}  

 

int lookLeft 

{ 

  servo_motor.write(180); //rotim servomotorul către stânga 

  delay(500); 

  int distance = readPing();();//obținem distanța între vehicul și cel mai 

apropiat obiect 

  delay(100); 

  servo_motor.write(115); );//servomotorul revine pe poziția inițială 
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  return distance; ;//returnăm distanța 

} 

Pentru a face mașina să meargă în față, spate sau să vireze spre dreapta sau stânga ne 

folosim de funcțiile moveForward, moveBackward, turnRight respectiv turnLeft cu care 

pornim/oprim cele două motoare. 

void moveForward()     

{ 

    digitalWrite(RightMotorForward, HIGH); 

    digitalWrite(RightMotorBackward, LOW); 

    digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH); 

    digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW); 

} 

  

void moveBackward()    

{ 

  digitalWrite(RightMotorForward, LOW); 

  digitalWrite(RightMotorBackward, HIGH); 

  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW); 

  digitalWrite(LeftMotorBackward, HIGH); 

} 

 void turnRight()       

{ 

  digitalWrite(RightMotorForward, LOW); 

  digitalWrite(RightMotorBackward, HIGH); 

  digitalWrite(LeftMotorForward, HIGH); 

  digitalWrite(LeftMotorBackward, LOW); 

} 

void turnLeft()        

{ 

  digitalWrite(RightMotorForward, HIGH); 

  digitalWrite(RightMotorBackward, LOW); 

  digitalWrite(LeftMotorForward, LOW); 

  digitalWrite(LeftMotorBackward, HIGH); 

} 

 

 După executarea funcției setup, robotul va executa continuu funcția loop. În acest timp, 

senzorul ultrasonic va trimite semnalele specifice, iar când va da peste un obstacol care se află la o 

anumită distanță de acesta, vehiculul se va opri, se va duce puțin în spate, după care servomotorul se 

va roti înspre stângă și dreapta, determinând astfel distanța către cel mai apropiat obiect din stânga, 

respectiv cel mai apropiat obiect din dreapta. Dacă obiectul din dreapta este mai îndepărtat, robotul 

se va întoarce către acesta. În caz contrar, acesta se va întoarce spre stânga. După acest pas se reia 

procesul. 
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Void loop() 

{ int distanceRight = 0; 

  int distanceLeft = 0; 

  delay(50); 

  if (distance <= 25)//dacă distnța este mai mică de aprox. 25 cm 

  { moveStop();//oprim mașina 

    delay(300); 

    moveBackward();//vehiculul se dă in spate pentru 400 milisescunde 

    delay(400); 

    moveStop(); 

    delay(300); 

    distanceRight = lookRight();//obținem distnța celui mai apropiat 

obiect din dreapta 

    delay(300); 

    distanceLeft = lookLeft();//obținem distnța celui mai apropiat obiect 

din stânga 

    delay(300); 

    if (distanceRight >= distanceLeft)//vehiculul se întoarce către cel 

mai îndepărtat obiect(maximul valorilor distanceRight și distanceLeft) 

    { turnRight();//mașina se întoarce către dreapta 

      delay(300); 

      moveStop(); 

    } 

    else 

    { turnLeft();//mașina se întoarce către stânga 

      delay(300); 

      moveStop(); 

    }  

  } 

  else //dacă nu sunt detectate obiecte in rază, mașina merge mai departe 

  {moveForward(); 

  } 

    distance = readPing();//citim în mod repetat distanța dintre vehicul 

și cel mai apropiat obiect din fața lui 

} 

 

Când se pornește mașina, LED-ul verde este aprins, ceea ce înseamnă că nu este prezentă o 

cantitate semnificativă de gaz. În momentul în care valoarea returnată de senzorul de gaz trece de 

200 ppm, mașina se oprește, LED-ul roșu se aprinde în locul celui verde, iar buzzerul emite un 

sunet timp de o secundă de trei ori. După aceea, vehiculul își continuă drumul până părăsește zona 

în care se află gaz. Aceasta se oprește din nou, se aprinde LED-ul verde, iar buzzerul emite un sunet 

timp de 3 secunde. Pentru ca unul din procese să nu se repete la infinit, ne folosim de valoarea k. 
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int sensorValue=analogRead(A0);//obținem nivelul gazului determinat de 

senzor 

if(sensorValue>200 && k==1)//dacă valoarea returnată de gaz trece de un 

anumit nivel 

    { 

      k=2; 

      moveStop();//mașina se oprește 

      digitalWrite(3,HIGH);//aprindem LED-ul roșu 

      digitalWrite(2,LOW);//stingem LED-ul verde 

      //buzzerul emite un sunet de 3 ori 

TimerFreeTone(11,250,1000); 

      delay(1000); 

      TimerFreeTone(11,250,1000); 

      delay(1000); 

      TimerFreeTone(11,250,1000); 

      delay(1000); 

    } 

    else 

    if(sensorValue<200 && k==2) 

    {  

      k=1; 

      moveStop();//mașina se oprește 

      digitalWrite(3,LOW);//se stinge LED-ul roșu 

      digitalWrite(2,HIGH);//se aprinde LED-ul verde 

      TimerFreeTone(11,500,3000);//buzzerul emite un sunet prelung 

    } 

 

4 Concluzii 

Robotul prezentat este deosebit de eficient, neavând nevoie de resurse umane și nefiind 

dependent de o telecomandă sau un joystick. Fiind o alternativă deosebit de ieftină și de precisă 

pentru a detecta eventuale scurgeri de gaz, poate fi folosit atât pentru uz casnic cât și pentru uz 

industrial. 

5 Dezvoltări viitoare 

Există o multitudine de piese ce pot fi adăugate pentru a îmbunătăți robotul. De exemplu, 

modulul Bluetooth HC-05 ne-ar permite să controlăm vehiculul, cu ajutorul unei aplicații ce 

simulează un joystick, via telefon sau calculator. Cu ajutorul modului putem și transmite informații 

concrete către un dispozitiv, acest fiind utilizat ca și o “punte” între placa Arduino și 

calculator/telefon. 

De asemenea, se pot atășa o mulțime de alți senzori care să dezvolte performanțele mașinii, 

cum ar fi senzorul MQ-135, ce măsoară calitatea aerului. În combinație cu senzorul de gaz MQ-9 și 

modulul bluetooth, vehiculul poate înlocui un proces indispensabil, dar deosebit de costisitor pentru 

speologi, și anume determinarea dacă cercetătorii pot pătrunde într-o peșteră fără a avea nevoie de 

injecții de metan sau măști de oxigen.   
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