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Prefaţă 
 

Prezentul volum reuneşte lucrările prezentate la a șaptea ediţie a Conferinţei 
Naţionale de Informatică “Programare, Comunicare, Imaginaţie, Design”, 
desfăşurată la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în 10 Aprilie 2021, 
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.  
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Probele lui Harap-Alb 
 

Aron Bogdan-Ștefan, Aron Darius-Ioan, Aron Elisa-Maria, Mozacu Ștefania-Cristina, Stănculescu 
Adina Mihaela  

 
 

Rezumat: Lucrarea reprezintă o aplicație multimedia, concepută ca un software educațional, ce oferă 
utilizatorilor oportunitatea de a-și exersa aptitudinile dobândite în mediul școlar printr-o largă varietate 
de jocuri interactive de dificultăți diferite. Aplicația se bazează pe basmul popular românesc „Povestea 
lui Harap-Alb”, scris de Ion Creangă, și conține un trailer de carte creativ al acestuia, realizat cu 
ajutorul software-ului Alice3 și editat cu Video Editor de la  Microsoft Corporation. Astfel, pe lângă 
posibilitatea de a viziona scene din această carte transpuse într-un scurtmetraj original, jucătorii vor 
avea la dispoziție și zece provocări bazate fiecare pe anumite secvențe ale poveștii. Aplicatia a fost 
realizată în C# utilizând Visual Studio 2019, și ilustrează o serie de probe captivante ce stimulează 
gândirea utilizatorilor,  testează atât cultura generală, cât și cunoștințele matematice și logice, atenția la 
detalii și dexteritatea acestora. Parcurgând încercările, jucătorii se vor putea distra, dar în același timp 
vor învăța în mod activ, vor fi îndemnați să citească basmul. Aplicația a fost gândită pentru a fi folosită 
atât de profesori cu scopul de a transforma o oră de curs obișnuită într-una interactivă și atractivă, dar și 
de către elevi, pentru a se familiariza cu una dintre cele mai interesante povești românești, care este și 
unul dintre textele narative obligatorii prezente în programa pentru examenul de bacalaureat. 
 
Abstract: This paper presents a multimedia application, designed as an educational software, that gives 
the users the opportunity to practice the skills acquired in the school environment through a wide 
variety of interactive games that have different levels of difficulty. The application is based on the 
Romanian folk tale “The story of Harap-Alb” - written by Ion Creangă. The trailer was made with 
Alice3 software and edited with Microsoft Corporation Video Editor. In addition to the possibility of 
watching scenes from this book transposed into a trailer, the players will also have ten challenges based 
on certain sequences of the story. These challenges were implemented as games in C# using Visual 
Studio 2019 and illustrate a series of engaging trials that stimulate users’ thinking, testing not only their 
knowledge, but also their mathematical and logical thinking, their attention to detail and their dexterity. 
By advancing in the games the players will have fun, but at the same time they will actively learn and 
will be urged to read the fairy tale. This application was designed to be used by teachers who wish to 
turn an ordinary course into an attractive and interactive one, and by students as well, in order to 
familiarize themselves with one of the most interesting Romanian stories, which is also one of the 
mandatory narrative texts present in the curriculum for the bachelor degree. 

 
1 Introducere 

 
Aplicația a fost creată din dorința de a face orele școlare mai atrăgătoare și de a încuraja elevii 

să citească și să transforme lectura „obligatorie” într-o activitate de plăcere. Obiectivul principal al 
proiectului constă în utilizarea informaticii pentru realizarea unei aplicații atractive prin includerea 
unui set de provocări. Astfel, utilizatorul va asimila noi informații într-o formă distractivă și 
relaxantă,  aplicația oferind o gamă largă de domenii ce sunt abordate într-o manieră interactivă.  

Aplicația poate fi utilizată în mod special de elevii din ciclul primar și gimnazial, dar le e utilă 
și elevilor de liceu, care astfel vor ajunge să cunoască mai bine basmul. Ideea de a integra 
personajele din „Povestea lui Harap-Alb” s-a născut din conceptul de a combina elemente de 
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literatură școlară cu o platformă virtuală de jocuri într-o versiune creativă ce ar putea fi utilizată atât 
pentru divertisment, cât și în scop educațional, în cadrul școlii. 

Pentru a construi toate elementele integrate în program, echipa noastră a recitit cu atenție 
povestea și s-a documentat din diferite surse pentru a învăța să utilizeze aplicația Alice3 și limbajul 
C#, folosind Windows Forms. Există o multitudine de programe ce conțin anumite jocuri similare, 
însă datorită temei folosite, noțiunii de legare a jocurilor de un basm popular românesc și de 
înglobare în proiect a diversității de idei interactive folosite, aplicația noastră se diferențiază 
semnificativ de restul de acest tip. 

În această lucrare, vom prezenta o serie de particularități ale proiectului nostru, „The Trials of 
Harap-Alb”, și vom oferi detalii despre trailer, modul de realizare al algoritmilor, design-ul și 
concepțiile jocurilor, cât și despre aplicabilitatea proiectului în diferite domenii și viitoarele 
îmbunătățiri ce i se pot aduce acestuia. 

 

 
 

Fig. 1: Titlul basmului 
 

2 Trailer  
 

Toate personajele, elementele de background și cadrele din Alice3 au fost exclusiv create de 
echipa noastră pe parcursul proiectului, începând de la dimensiunea obiectelor, până la poziționarea 
acestora în planul 3D și dezvoltarea codului care le animează. Videoclip-urile înregistrate cu 
aplicația OBS Studio au fost prelucrate și rearanjate în Video Editor, astfel încât trailer-ul obținut să 
fie interesant și inovativ. Deși ideea inițială a fost de realizare a unui book-trailer, aspectul final se 
apropie însă de cel al unui trailer de film. 

 
a. Programare în Alice 
Alice3 reprezintă o aplicație în care utilizatorii își folosesc imaginația pentru construirea de 

lumi, personaje și elemente noi în funcție de propria creativitate. Pentru a anima personajele create 
și a dinamiza scenele realizate se pot scrie secvențe de cod, prin combinarea unor comenzi 
predefinite.[1] 

 Scenele au fost elaborate astfel încât întâmplările relevante din basm să respecte ideile 
poetice ale cărții, dar realizarea lor a fost făcută după viziunea noastră asupra acestora. De ce am 
folosit Alice3? Deoarece este o aplicație grafică ce nu necesită cunoștințe avansate de programare, 
fiind ușor de utilizat, bogată în elemente predefinite și oferind o gamă largă de posibilități pentru 
aranjarea scenelor și conceperea codului. 
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Fig. 2: Coduri din Alice3 
 

În acest sens, am creat 12 background-uri și mai multe personaje, fiecare proiect fiind 
independent și funcționând după propriile linii de cod. O bună parte din timpul avut la dispoziție a 
fost alocat plasării elementelor de regie și a personajelor, astfel ca la final să se obțină cadrele 
dorite, folosite la trailer. 
 

 
 

Fig. 3: Cadru cu cerbul din Alice3 
 

b. Editare video 
După captarea cadrelor realizate în Alice3 cu ajutorul aplicației OBS Studio, am utilizat 

Video Editor pentru a le asambla într-un mod captivant pentru cei care le vizionează. În Lightworks 
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am realizat videoclip-uri scurte cu text și design propriu, pe care le-am inclus în 
scurtmetrajul/trailer-ul realizat. 

 

 
 

Fig. 4: Asamblare video-uri în Video Editor 
 

Pentru ca trailer-ul să aibă un aspect profesionist, ne-am documentat despre forma acestuia și 
cum ar trebui construit.[2] Astfel, am fragmentat secvențele și le-am ordonat utilizând Video Editor, 
fără a respecta exact ordinea evenimentelor din carte, surprinzând doar părți din începutul și 
cuprinsul poveștii. Obiectivul trailer-ului este de a spori interesul elevilor legat de acest basm și 
dorința lor de a afla finalul operei. 

 
3 Jocuri 

 
Echipa noastră a conceput jocuri originale legate de diferite secvențe din trailer pe care le-a 

implementat utilizând limbajul C# și mediul de programare Visual Studio 2019.[3, 4] Pentru a 
implementa jocurile concepute, am folosit Windows Forms și am consultat diferite site-uri web 
pentru a ne documenta despre obiectele grafice necesare, metodele și proprietățile lor și modul de 
utilizare al acestora.[5] Design-ul form-urilor și a elementelor folosite sunt originale, fiecare 
provocare fiind realizată într-un form separat. 

 
a. Proba castelului – jocul găsirii diferențelor 
În această probă, jucătorul este nevoit să descopere 11 diferențe dintre două poze date. 

Imaginile surprind partea de la începutul poveștii, și anume curtea palatului. Pentru realizarea 
acestui joc, am folosit câte două obiecte de tip Panel pentru fiecare din cele două ilustrații. Astfel, 
când utilizatorul găsește o diferență, imaginea din Panel se schimbă, iar scorul crește. 
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Fig. 5: Fereastra din jocul găsirii diferențelor 
 

b. Proba calului – jocul sortării alfabetice 
În ordine cronologică, mergând pe firul poveștii, este timpul ca Harap-Alb să își aleagă calul. 

Jucătorul este provocat să ordoneze caii în ordinea alfabetică a numelor lor. Pentru realizarea 
probei, am folosit 10 obiecte de tip Button, fiecare fiind asociat unui anumit cal. Utilizându-ne de 
generarea aleatorie a valorilor de coordonate ale butoanelor, am reușit să evităm repetarea aceluiași 
nume în cazul reluării jocului.  

 
  public T[] Shuffle1<T>(T[] array) 

        { 

            var random = new Random(); 

            for (int i = array.Length; i > 1; i--) 

            { 

                int j = random.Next(i); 

                T tmp = array[j]; 

                array[j] = array[i-1]; 

                array[i-1] = tmp; 

            } 

            return array; 

        } 

        private void Shuffle() 

        { 

            int[] list = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; 

            list = Shuffle1<int>(list); 

            cal1.Location = new Point(ordine[list[0]], 20); 

            cal2.Location = new Point(ordine[list[1]], 20); 

            cal3.Location = new Point(ordine[list[2]], 20); 

            cal4.Location = new Point(ordine[list[3]], 20); 

            cal5.Location = new Point(ordine[list[4]], 20); 

            cal6.Location = new Point(ordine[list[5]], 20); 

            cal7.Location = new Point(ordine[list[6]], 20); 

            cal8.Location = new Point(ordine[list[7]], 20); 

            cal9.Location = new Point(ordine[list[8]], 20); 

            cal10.Location = new Point(ordine[list[9]], 20); 

  } 
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c. Proba podului – jocul puzzle 
După ce și-a ales calul și a părăsit palatul, Harap-Alb trebuie să treacă și de proba la care tatăl 

său îl supune. Pentru a face aceasta și a începe cu adevărat călătoria sa departe de tărâmurile 
cunoscute, utilizatorul este nevoit să rezolve corect un puzzle cu imaginea podului.[6] Acesta este 
format din 5x5 pătrate, pe care jucătorul va trebui să le ordoneze în funcție de o poză dată, având 
posibilitatea să amestece oricând cele 25 de Picturebox-uri ce conțin fragmente din aceasta. 

 

 
 

Fig. 6: Realizarea jocului replicilor în Paint 3D 
 

d. Proba insulei – jocul replicilor 
În marea sa aventură, Harap-Alb se va confrunta cu o multitudine de impedimente, iar pentru 

a reuși, el va apela la Sfânta Duminică. Pentru a trece de obstacole, jucătorul se va sfătui cu această 
bătrână înțeleaptă, putând să aleagă seriile de replici pe care dorește să le schimbe. În funcție de 
replica aleasă, se va genera un nou set de răspunsuri cu diferite texte. 

 
e. Proba ursului – jocul matematicii 
Ajuns în Grădina Ursului, jucătorul este supus unei probe matematice în care trebuie să facă 

alegerile corecte, rezolvând niște calcule simple, cum ar fi: sume, diferențe, produse și împărțiri. 
Scopul este de a pleca cu cât mai multe salate din grădină, fără a trezi ursul. Pentru a nu folosi un 
număr mare de butoane, am ales să schimbăm textul de pe ele la fiecare alegere. În acest sens, am 
construit un vector din care se aleg aleatoriu 6 întrebări cu răspunsurile aferente. De fiecare dată 
când jucătorul apasă un buton, se verifică răspunsul într-un alt vector cu rezultatele corecte, iar dacă 
alegerea este cea dorită, atunci se va colora salata în verde, iar Harap-Alb se va duce să o ridice; în 
caz contrar, salata devine roșie, iar Ursul se va trezi. 
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Fig. 7: Codul cu schimbarea textului de pe butoane 
 

 
 

Fig. 8: Aspectul ferestrei de la jocul culorilor 
 

f. Proba cerbului – jocul culorilor 
În continuare, fiul de crai se va confrunta cu Cerbul din Pădurea acestuia, ale cărui diamante 

vor trebui adunate de către jucător, în ordinea culorilor curcubeului. Există 5 poze diferite cu 
imaginea cerbului, oricare ar fi aleasă, cu ajutorul funcției random, conținând șapte diamante în 
culorile ROGVAIV. 
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g. Proba alergatului – jocul limbii române 
Biruind primele încercări, Harap-Alb se grăbește înapoi la împărăția unchiului său. Pentru a 

ajunge cât mai repede și pentru a-și spori viteza, utilizatorul trebuie să răspundă corect la o serie de 
întrebări pe tema sinonimelor și antonimelor. În funcție de răspunsul ales, calul, împreună cu 
Harap-Alb, va putea înainta câțiva pași înainte.  

 
h. Proba năzdrăvanilor – jocul identităților 
După trecerea peste aceste încercări, eroul face cunoștință cu cei cinci năzdrăvani la care 

trebuie să le ghicească corect numele. Diferite videoclipuri ce conțin înfățișarea personajelor cu 
indicii despre aceștia în decor vor apărea aleatoriu pe ecran, jucătorul fiind nevoit să apese pe 
butonul ce conține numele adevărat al lor. 

 
i. Proba evadării – jocul labirintului 
Nu în ultimul rând, ajuns la Curtea Împăratului Roșu, Harap-Alb va trebui să evadeze într-o 

anumită limită de timp din casa de alamă încinsă, prin parcurgerea unui labirint.[7] Astfel, jucătorul 
va trebui să îl ghideze pe acesta cu ajutorul cursorului, neavând voie să atingă pereții cuprinși de 
flăcări. Odată ce pereții au fost atinși, acesta se va reîntoarce de unde a plecat și va fi nevoit să 
parcurgă labirintul din nou cu mai multă îndemânare. 

 

 
 

Fig. 9: Fereastra probei evadării 
 
j. Proba supravegheatului – jocul științelor ale naturii 
Spre final, trecând peste toate probele ce i-au pus la încercare abilitățile, eroul nostru trebuie 

să o supravegheze pe fiica Împăratului Roșu, aceasta având puterea de a se transforma într-o pasăre. 
Prin răspunderea corectă la întrebări despre animalele prezente în poveste, fata va ajunge să fugă de 
la împărăție și să se ascundă. Având trei vieți și pierzând câte una la fiecare răspuns greșit, jucătorul 
va trebui să ajute fata să treacă peste obstacole și să ajungă cu bine departe de poarta palatului. 
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private void Gresit() 

      { 

          greseala++; 

          switch(greseala) 

          { 

              case 1: 

                  Inima3.Visible = false; 

                  break; 

              case 2: 

                  Inima2.Visible = false; 

                  break; 

        case 3: 

            Inima1.Visible = false; 

            Stelute.Visible = false; 

            Restart(); 

            break; 

    } 

} 

 
4 Aplicabilitate și viitoare îmbunătățiri 

 
Aplicația poate fi utilizată în cadrul școlar, fiind o bună alternativă a unei ore obișnuite de 

clasă și folosind la întreținerea interesului asupra materiei predate și a lecturii. Este foarte ușor de 
folosit în mediul online atât de către elevi, cât și de către profesori, oferind posibilitatea de a învăța 
într-un mod distractiv. Se poate implementa și în instituții cu ajutorul unor proiectoare video, 
fiecare copil putând încerca diferitele jocuri și trece peste probe împreună ca și colectiv, 
dezvoltându-și spiritul de echipă. 

 Viitoarele potențiale îmbunătățiri pe care le poate dobândi aplicația includ adăugarea de noi 
jocuri și seturi de întrebări din diferite domenii, eficientizarea codurilor, suplimentarea elementelor 
grafice și traducerea textelor în diferite limbi, cum ar fi limba engleză. 
 

5 Concluzie 
 

Aplicația „The Trials of Harap-Alb” combină elemente de grafică cu elemente de programare 
și cele de natură școlară, având posibilitatea de a fi utilizată în mai multe domenii. Pagina principală 
este asemenea unui meniu, cu mai multe butoane de ales între vizionarea trailer-ului sau a trece 
direct la cele 10 jocuri interactive, având și un icon sugestiv temei. Fiecare form a fost pus sub 
forma unei librării într-un proiect principal, apăsarea oricărui buton deschizând fereastra provocării 
aferente. Această aplicație are importanță practică, fiind utilizate la realizarea acesteia atât aplicații 
grafice și de editat video, cât și aplicații de programare și de concepere de algoritmi. 
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[6] Model de puzzle C# - https://www.youtube.com/watch?v=cVe7sGmkBLo&t=707s 
[7] Model de labirint C# - https://www.youtube.com/watch?v=vPrTyS5q3F4 
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Matematică aplicată - Quiz cu fracții 
 

Buta Pavel, Tucă Denisa Gabriela, Terian-Dan Tudor, Stănculescu Adina  
 

Rezumat: Această lucrare prezintă o aplicație educațională, realizată în Visual Studio, utilizând limbajul 
C#. Aplicația se adresează elevilor de gimnaziu, având ca scop fixarea cunoștințelor de matematică, 
într-un mod inedit, interactiv și distractiv. Utilizatorul poate să parcurgă douăzeci de întrebări cu 
răspunsuri de tip grilă, într-o prezentare grafică atractivă, iar la finalul quiz-ului primește feedback 
pentru fiecare răspuns ales. 
 
Abstract: This paper presents an educational application, made in Visual Studio, with the help of the C# 
programming language. This app is destined for middle schoolers, serving the purpose of helping them 
to better understand mathematical knowledge in an original, interactive and fun way. The users can 
answer to twenty multiple choice type questions, offered in an attractive graphic interface, and at the 
end of the quiz they will receive a feedback regarding their choices. 
 

1.  Introducere 
 

Unul dintre efectele imediate ale pandemiei cu care ne-am confruntat în ultimul an îl 
constituie, la nivel educațional, nevoia digitalizării învățământului. În spațiul public au fost 
discutate numeroase probleme legate de învățământul on-line: accesul dificil al elevilor, mai ales al 
celor din zone sau din medii defavorizate, la resursele digitale, adâncirea diferențelor socio-
culturale dintre elevii aparținând acestei categorii și cei care au avut acces facil la învățământul on-
line sau chiar efortul pe care l-au depus profesorii în adaptarea la acest tip de învățământ și în 
elaborarea materialelor adecvate acestui stil de predare. 

Sunt câteva idei care ne-au dat punctul de plecare al acestei aplicații, pe care am proiectat-o ca 
un ajutor atât pentru elevi (mult mai atrași de un mod inedit, interactiv și distractiv de învățare), cât 
și pentru profesori (ca suport al unei lecții recapitulative). 

Aplicația noastră se numește Quiz cu fracții și se adresează elevilor de gimnaziu care studiază 
fracțiile; este o recapitulare a subcapitolelor studiate, vizând operațiile cu fracții, aflarea unei fracții 
sau a unui procent dintr-un număr, adunarea și scăderea fracțiilor, fracții ordinale și zecimale etc. 

Această parte a matematicii este dificilă pentru mulți elevi, deoarece prsupune cunoștințe din 
lumea numerelor raționale, o adevărată provocare dacă le raportăm la cele reale sau naturale. 
Totuși, cu ajutorul acestei aplicații, ei vor putea să rețină mult mai ușor conceptele învățate la clasă, 
deoarece le sunt prezentate într-un mod diferit, mai atractiv. 

Lucrarea în care vom prezenta aplicația noastră cuprinde următoarele capitole: Tehnologii 
folosite (unde vom detalia câteva aspecte legate de Microsoft Visual Studio, Windows Forms și 
C#), Structura aplicației (vom descrie cele trei Form-uri pe care le conține aplicația), Proiectarea 
aplicației, Prezentarea algoritmului și Concluzii (unde ne vom referi și la posibilele dezvoltări 
ulterioare ale aplicației). 
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2. Tehnologii folosite 
 

 Pentru realizarea aplicației am folosit ca mediu de programare Microsoft Visual Studio 2019, 
în care am inclus Windows Forms, utilizând limbajul C#. De asemenea, imaginile din cadrul 
aplicației sunt realizate în Canva. În continuarea acestui subcapitol vom prezenta succint aceste 
componente. 

Microsoft Visual Studio este un mediu de programare care conține instrumente de dezvoltare 
pentru aplicații desktop, mobile, web, servicii web și website-uri și care folosește limbajele de 
programare Visual Basic, Visual C++, Visual C#, Visual J#. Caracteristicile lui principale sunt: 
editor de cod, debugger, precum și designer [5]. 

C# este un limbaj de programare versatil care face parte din familia C și a fost lansat în anul 
2000. C# se dorește a fi un program simplu, modern, versatil și orientat pe obiect; este destinat 
pentru utilizare mai ales în situațiile în care produsul este distribuit pe scară largă [1, 2]. 

Windows Forms este o interfață grafică gratuită de tip open source, inclusă în cadrul 
Microsoft .NET care furnizează o platformă pe care se pot scrie aplicații pe desktop și laptop. Toate 
elementele vizuale din Windows Forms derivă din clasa Control, ceea ce are drept consecință 
funcționalitate minimă ca un UI prin elemente ca locație, mărime, culoare, font, text și evenimente 
comune, precum click sau drag/drop [3, 4]. 

Canva.com este un website cu ajutorul căruia poți crea design-uri proprii cu ajutorul 
elementelor și șabloanelor oferite. Acesta este folosit atât de companii mari pentru a crea materiale 
publicitare, cât și de persoane fizice pentru a face design-uri rapide, ușoare și de calitate înaltă [6]. 
 

3. Proiectarea aplicației 
 

Aplicația conține trei Form-uri, numite Introducere, Conținut, Final (Fig. 1).  
 

 
 

Fig. 1: Structura aplicației 
 

Primul Form (Fig. 2) conține un Picture Box cu imagine fixă și un Buton și are rolul unui 
meniu de Start. 
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Fig. 2: Meniu de start 
 

 Cel de-al doilea Form (Fig. 3) conține un Picture Box, un Label și patru Butoane și 
constituie Quizul propriu-zis. Imaginea, împreună cu textul de pe Butoane și Label, se schimbă 
odată cu avansarea utilizatorului la întrebarea următoare. Picture Boxul conține câte o imagine 
nouă, adecvată textului fiecărei întrebări. 
 

 
 

Fig. 3: Exemplu de exercițiu 
 

 Ultimul Form (Fig. 4) conține douăzeci și unu de Labeluri, douăzeci de Picture Boxuri și 
două Butoane (Reîncearcă, Închide). Concret, în acest Form apar numerele de la 1 la 20, însoțite, în 
partea dreaptă, de o bifă, dacă răspunsul utilizatorului este corect, sau de un „x”, dacă răspunsul nu 
este corect. De asemenea, utilizatorul are posibilitatea de a relua Quizul, prin apăsarea Butonului 
„Reîncepe”, sau de a finaliza Quizul, prin apăsarea Butonului „Închide”, ambele aflate în partea de 
jos. Între cele două Butoane se află un Label pe care apare procentul întrebărilor rezolvate corect. 
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Fig. 4: Exemplu de rezultat final 
  

Toate imaginile au fost create de echipa noastră pe site-ul Canva. 
Am schimbat iconul implicit al aplicației folosind o imagine realizată de noi (Fig. 5). 

Imaginea realizată în Canva și salvată automat tip pdf am convertit-o ulterior din tip .pdf în tip .ico, 
utilizând un convertor online. Aceeași imagine am folosit-o și ca imagine implicită în fiecare dintre 
cele trei Form-uri ale aplicației, fiind logo-ul aplicației noastre. 
 

 
 

Fig. 5: Iconița aplicației 
 

4. Prezentarea algoritmului 
 

Codul primului Form începe să ruleze odată cu deschiderea programului. În momentul în care 
Butonul Start este apăsat, primul Form este ascuns și se va deschide al doilea. Odată cu deschiderea 
lui, se afișează prima întrebare. Utilizatorul va alege una dintre cel patru variante de răspuns. În 
cazul în care răspunsul este corect, elementul corespunzător întrebării din vectorul de verificare este 
inițializat cu 1; în cazul în care răspunsul este incorect, elementul corespunzător întrebării din 
vectorul de verificare este inițializat cu 0. Același principiu se aplică tuturor celor douăzeci de 
întrebări (Fig. 6).  
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switch (qnum) 

            { 

                case 1: 

                    pictureBox1.Image = Properties.Resources.DAVID1; 

              lblQuestion.Text = "1. David se trezește și mănâncă un sfert  

                                  de cutie de cereale. Cât a mâncat?"; 

                    button1.Text = "1/2"; 

                    button2.Text = "1/3"; 

                    button3.Text = "1/4"; 

                    button4.Text = "1/5"; 

                    correctAnswer = 3; 

                    break; 

  } 

 
Fig. 6: Exemplu de cod pentru întrebare 

 
După parcurgerea întrebărilor Formul al doilea se ascunde și apare cel de-al treilea, moment 

în care, în funcție de elementul din vector corespunzător numărului întrebării, se determină dacă 
răspunsul la întrebarea respectivă este corect (1) sau greșit (0). Dacă răspunsul este corect, se va 
afișa imaginea cu bifă, iar dacă este incorect se va afișa imaginea cu „x”. Verificarea răspunsului se 
va face doar la finalul aplicației, iar modificarea raspunsului nu se poate executa decât în urma 
apăsării butonului „Reîncearcă”, tot la final. 

În partea de jos a ecranului, se va afișa scorul care este calculat după formula: 
 
 

scor  
întrebări corecte
întrebări totale

 100 
 

(4.1) 

 
La final, dacă utilizatorul alege opțiunea Reîncearcă, se reia Quizul, iar dacă apasă opțiunea 

Închide, programul se va termina (Fig. 7). 
 

private void checkButton(object sender, EventArgs e) 

        { 

            var senderobject = (Button)sender; 

 

            int buttontag = Convert.ToInt32(senderobject.Tag); 

 

            if (buttontag==1) 

            { 

                Continut form2 = new Continut(); 

                this.Hide(); 

                form2.Show(); 

            } 

            else 

            Application.Exit(); 

        } 

 

Fig. 7: Codul pentru butonele din Form-ul 3 
 

5. Concluzii 
 

Am realizat acest proiect cu scopul de a crea o aplicație atractivă și utilă elevilor de gimnaziu 
care studiază fracțiile și doresc să-și verifice nivelul cunoștințelor, care să fie, în același timp, un 
instrument util profesorilor care se află în fața unei lecții recapitulative dedicate acestui subiect.  

Fiind în clasa a noua, a fost dificil să alcătuim o astfel de aplicație de la zero. De la utilizarea 
subprogramelor, până la utilizarea C#, am întâlnit mai multe obstacole pe drum. Cu toate acestea, 
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dorim ca aplicația noastră să fie utilă și originală. Credem că unul dintre aspectele originale îl 
constituie realizarea de către noi a tuturor imaginilor din aplicație.  

Aplicația poate fi dezvoltată ulterior în mai multe feluri:  
- introducerea unui mod „Administrator” cu citirea întrebărilor, a variantelor de răspuns și a 

răspunsurilor corecte dintr-un fișier;  
- diversificarea domeniului de aplicabilitate (ex.: fizică, chimie, limbi străine, domenii 

interdisciplinare);  
- extinderea tipului de întrebări, de la cele de tip grilă la introducerea de text, radio buttons, 

check boxes etc. 
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BreakApp 
 

Comșa Andreea, Florea Delilah 
 
 
Rezumat: Această lucrare descrie o aplicație numită BreakApp dezvoltată pentru a ajuta utilizatorii să 
păstreze, acceseze și să modifice o listă de filme preferate, la care, doar accesându-le link-ul din 
aplicație, le pot vedea trailer-ul și să se decidă, ce film vor să vizioneze. Aplicația este realizată în 
limbajul de programare C# cu ajutorul mediului de programare Microsoft Visual Studio Community 
2019. De asemenea, lucrarea include și o serie de jocuri distractive pentru toate vârstele, pentru care s-a 
folosit atât limbajul de programare C++, aplicația Greenfoot și limbajul de programare Java. 
 
Abstract: This paper describes an application called BreakApp developed to help users keep, access and 
edit a list of favorite movies, to which, just by accessing the link in the application, they can see the trailer 
and decide, what movie they want to watch. The application is made in the C# programming language us-
ing the Microsoft Visual Studio Community 2019 programming environment. The application also in-
cludes a series of fun games for all ages, for which the C++ programming language, the Greenfoot appli-
cation and the Java programming language were used. 
 

1 Introducere 
 

Trăim într-o perioadă în care iesitul pe afară și întâlnitul cu prietenii nu mai sunt o opțiune 
pentru a-ți petrece timpul liber. Pandemia a schimbat cu totul rutina oamenilor din toată lumea. 
Totuși în vremurile acestea trebuie să ne continuam viața și să depășim toate obstacolele care ne 
împiedică să mergem mai departe. Cel mai bun mod de a face aceasta este să găsim ceva ce ne ajută 
să nu fim afectați de pandemie, care ne face să ne simțim ca în normalitate. 

Aplicația de față oferă un mod simplu și rapid de a hotări ce film ai vrea să vizionezi. În 
același timp, poți să te bucuri de niște jocuri originale și distractive. Aceste jocuri sunt menite să 
aducă relaxarea utilizatorului și să îi ia gândul de la aceste restricții. Aplicația ajută la construirea 
unei liste de filme preferate și menține moralul utilizatorului ridicat. 

 

2 Scopul aplicației și comparație cu aplicațiile existente 
 
Deși există și aplicații de vizionat filme care sunt asemănătoare cu BreakApp, de exemplu 

pagina web CineMagia care conține prezentări de filme, recomandări, un forum și alte secțiuni 
informative sau IMDb care este o bază de date online cu prezentări de filme și recenzii, aplicația 
mea conține o listă de filme preferate, ocazia de o a modifica după bunul plac, dar și o serie de 
jocuri distractive care nu necesită internet. 

Scopul aplicației mele este de a permite oamenilor de toate vârstele să iși ia o zi libera și să se 
destindă uitându-se la un film la alegere. Un alt lucru care îi va ajuta să se simtă în vacanță poate fi 
să pornească jocurile și datorită acestora să își țină copiii ocupați, deoarece toată lumea este 
conștientă că ecranul telefonului pe care se joacă copiii este mult mai periculos decât ecranul 
calculatorului.  
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3 Descrierea tehnologiilor utilizate 
 

Pentru implementarea aplicației, am folosit mai multe limbaje și medii distincte de programare 
și anume limbajul C++ prin intermediul programului CodeBlocks 10.05, limbajul C# din cadrul 
Visual Studio Community 2019 [1-2] și limbajul Java în mediul de programare Greenfoot [5-6]. În 
C# prin intermediul programării vizuale am implementat partea de vizionare a filmelor. Jocurile 
distractive le-am dezvoltat în Greenfoot un software gratuit, lansat sub licența GPL care permite 
dezvoltarea aplicațiilor grafice 2D. Jocul SeaStone l-am dezvoltat în Greenfoot  datorită 
opționalului Java Fundamentals [3] din cadrul școlii și am luat parte la concursul Programează în 
Greenfoot prin intermediul Asociației Adfaber, care susține dezvoltarea de softuri educaționale și 
jocuri interactive la nivel de liceu. Un alt joc, de asemenea creat în Greenfoot, se numește Crab 
Survival. Jocurile Colors și Flaggs au fost dezvoltate în limbajul de programare C++ și sunt rulate 
cu ajutorul aplicației CodeBlocks 10.05, folosind librăria graphics.h [4]. 
 

4 Descrierea aplicației 
 

Aplicația dezvoltată își propune să motiveze cursanții rapid, oferind acces ușor la grafică 
animată, sunet și interacțiune. Mediul este extrem de interactiv și încurajează explorarea și 
experimentarea. Ea începe cu o pagină de pornire care conține 2 moduri de logare și anume: logarea 
ca utilizator și logarea ca administrator. Logarea ca utilizator permite utilizatorului să acceseze o 
listă standard de filme creată la pornirea aplicației, dar și o listă de filme preferate ale utilizatorului, 
pe care o poate modifica după bunul plac. La intrarea în modul administrator, trebuie introdusă o 
parolă, aceasta fiind „admin”, care permite administratorului să actualizeze lista filmelor standard 
adăugând, modificând sau ștergând filme. 

Pagina de login (Fig.1) conține 2 butoane, unul de utilizator și unul de administrator, unde se 
poate loga oricine ca utilizator, dar ca administrator se poate loga doar cel care știe parola (adică: 
„admin”). Câmpul pentru introducerea parolei apare doar în momentul în care butonul „Admin” es-
te apăsat. Pentru a te loga ca administrator trebuie introdusă parola iar apoi trebuie apăsat butonul 
de Sign in. View Password permite vizualizarea parolei pentru a putea verifica dacă a fost introdusă 
corect. 

 
 

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

lista de filme, care conține o serie de filme din care acesta poate alege să vizioneze trailer-ul fiecărui 
film din listă și să adauge în lista de favorite, filmele pe care le dorește sau să se relaxeze alegând să 
joace unul din cele 4 jocuri distractive. 
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Fig.2: Meniu principal user 

 
Intrând în meniul cu filme (Cinema) (Fig.3), utilizatorul are de ales între 4 funcții cu ajutorul 

cărora poate să vizualizeze lista de filme standard - Movielist, să adauge filme în lista de preferate - 
Add, să le vizualizeze – Watchlist sau să le șteargă din listă - Delete.  

 

 

Fig.3: Agendă 

Acest cinema are mai multe funcții:  
 funcția ADD permite utilizatorului să aleagă din lista standard de filme, câte un film pe care îl 

selectează și să îl adaugă în lista de preferate. 
 funcția DELETE care îi permite utilizatorului să steargă un film selectat din lista de preferate, 

după vizualizarea acestuia. 
 funcția MOVIELIST permite afișarea listei de filme, din care utilizatorul poate să vizioneze 

trailer-ul filmului înainte de a-l adăuga în lista de preferate.  
 functia WATCHLIST care permite utilizatorului să vizualizeze lista sa de filme preferate. 

Intrând în postura de administrator (Fig.4), acesta are permisiunea de a vizualiza lista de filme 
standard, a adaugă filme în această lista, de a le modifică sau de a le șterge din lista.  
 

 
 

Fig.4: Modul administrator 
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Acest mod are mai multe funcții:  
 funcția ADD (Fig.5) permite administratorului să adauge în lista standard de filme, orice film 

nou, care apoi să îi apară și utilizatorului. 
 functia EDIT (Fig.6) care permite utilizatorului să modifice orice film din lista standard. 
 funcția DELETE (Fig.7) care îi permite utilizatorului să șteargă un film selectat din lista 

standard, dacă administratorul crede că este necesară această acțiune. 
 funcția MOVIELIST (Fig.8) permite afișarea listei de filme, din care chiar și administratorul 

poate să se bucure de vizionarea trailer-ului oricărui film la alegere.  
      

   
 
 
 
 
 
 
 
  Fig.5: Adăugare    Fig.6: Editare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fig.7: Ștergere    Fig.8: Lista standard 
 
O altă secțiune îi dă ocazia utilizatorului să se relaxeze și să intre în partea de jocuri (Fig.9) care 

conduce direct la cele mai distractive jocuri și anume: „SeaStone”, „Colors”, „Crab Survival” și 
„Flaggs”. 

 

 
 

Fig.9: Secțiunea jocuri 
 

a) SeaStone este un joc de acțiune în doi jucători (Fig.10). Acesta prezintă aventura unei pietre 
și a unei stele de mare care vor conduce jucătorii într-o aventură în mare pentru a o menține curată, 
pentru că peștii și plantele au nevoie de o mare curată. Ideea este de a deconecata jucătorul de la 
problemele zilnice și a-i permite să se concentreze pe joc și acumularea de puncte. 
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Fig.10: Jocul SeaStone 
 

Jucătorii trebuie să dea click oriunde pe ecanul jocului pentru a putea începe. Folosind tastele 
W,A,S,D, primul jucător poate controla personajul piatră, iar cu ajutorul săgeților, poate fi manevrat 
personajul stea de mare. 
Cele 3 nivele ale jocului SeaStone (Fig.11) conțin obiecte specifice fiecărui personaj, iar acestea 
trebuie strânse de fiecare (piatra trebuie să colecteze butoaiele, iar steaua de mare trebuie să adune 
ancorele). Între timp, ei trebuie să se ferească de aricii de mare care îi pot înțepa. 

 

 

 
 
 
Fig.11: Cele 3 nivele ale jocului 

 
La finalul celui de-al treilea nivel (Fig.12), jucătorii au șansa de a se bucura de o mare curată, 

iar poate pe viitor vor fi mai atenți la ce aruncă în mare. Acest joc îi poate determina pe jucători să 
schimbe ceva în lume prin oprirea aruncării deșeurilor în mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.12: Premiul 
 

b) Colors este un joc de relaxare într-un singur jucător (Fig.13). Acesta prezintă un stickman 
care dacă atinge cu capul său cercurile de diferite culori respectiv roșu, galben și albastru, apare de-
senat pe ecran un fractal sub forma de fulg de nea a cărui iteraței și culoare se modifică în funcție de 
cercul atins. Această acțiune se poate repeta de câte ori dorește jucătorul. 
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Fig.13: Jocul Colors 
 

c). Crab Survival este un joc de acțiune într-un singur jucător. Acesta prezintă încercarea unui 
mic crab de a aduna mâncare din ocean pentru a putea supraviețui, fiind atent în același timp să nu 
se întâlnească cu rivalii lui, adică homarii. Crabul poate fi controlat din tastele săgeți. Îndată ce a 
adunat toți viermii de pe ecran, jucătorul trece la ultimul nivel. Dacă însă atinge vreun homar va 
trebui să o ia de la început. 

Crab Survival are 2 nivele (Fig.14). Victoria constă în adunarea tuturor viermilor pentru ca 
crabul să poată supraviețui. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.14: Crab Survival 2 nivele 
 

5 Implementarea aplicației 
 

Implementarea aplicaäiei pentru gestionarea filmelor în Visual Studio Community 2019 are la 
bază 2 clase de bază pentru aplicația dezvoltată Movie și Repository. 

Clasa Movie se află in fișierul Domain și, datorită constructorului ei, putem crea un film cu 
toate proprietațile lui și anume: titlu, gen, an, număr de like-uri si trailer. 

Clasa Repo conține o listă cu mai multe filme. Funcțiile din cadrul acestei clase prelucrează 
lista de filme: adaugă, modifică, șterge și afișează lista de filme.  
Funcția add_movie2()din cadrul acestei clase adaugă un film nou in lista de filme și îl salvează. La 
fel acționează și funcțiile delete_movie_list() care șterge filmul selectat din lista standard, 
delete_movie_watchlist() care șterge filmul din lista de preferate a utilizatorului și edit_movie() care 
editează un film ales de administrator. De exemplu: 

Pentru a crea lista de filme, am implementat funcția create_list() care generează un array în 
care se adaugă toate filmele create anterior, manual: 

 
public Movie[] create_list() 

{ 

// die Datenbank erstellen 

string[] titles = {"Suicide Squad", "Titanic", "Pirates of the Caribbean", 

"Murder on the orient express", "Avatar", "The professor", "Dead Poets 

Society", "Frozen", "Joker", "The Giver"}; 

string[] genres = {"action", "drama", "action", "mystery", "SF", "comedy", 

"drama", "animation", "thriller", "SF"}; 

int[] years = {2016, 1997, 2017, 2017, 2009, 2018, 1989, 2013, 2019, 

2014}; 
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int[] likes = {10, 11, 9, 8, 7, 7, 10, 8, 9, 11}; 

String[] trailers = {"https://www.youtube.com/watch?v=CmRih_VtVAs", 

"https://www.youtube.com/watch?v=2e-eXJ6HgkQ", 

"https://www.youtube.com/watch?v=naQr0uTrH_s", 

"https://www.youtube.com/watch?v=Mq4m3yAoW8E", 

"https://www.youtube.com/watch?v=5PSNL1qE6VY", 

"https://www.youtube.com/watch?v=IThXCpk3Oc4", 

"https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o", 

"https://www.youtube.com/watch?v=R-cdIvgBCWY", 

"https://www.youtube.com/watch?v=zAGVQLHvwOY", 

"https://www.youtube.com/watch?v=uxFJvlWqphM"}; 

for (int i = 0; i < 10; i++) 

{ 

Movie m = new Movie(titles[i], genres[i], years[i], likes[i], 

trailers[i]); 

Jomuzfi.Listclass.movies[i]=m; 

} 

return Jomuzfi.Listclass.movies; 

} 

 

Clasa Movielist este o clasă publică formată din constructorul implicit cu același nume, care 
adaugă lista standard de filme în tabelul special pregătit, afișându-l astfel pe ecranul utilizatorului. 
Variabila statică declarată în clasa Listclass și anume Listclass.length reține lungimea listei standard 
de filme. 

 
public Movielist() 

{ 

InitializeComponent(); 

//Einfugen der Daten uber die Filme in der ganzen Liste 

for (int i = 0; i < Listclass.length; i++) 

{ 

DataGridViewRow row = (DataGridViewRow)dataGridView1.Rows[0].Clone(); 

row.Cells[0].Value = Listclass.movies[i].getTitle(); 

row.Cells[1].Value = Listclass.movies[i].getYear().ToString(); 

row.Cells[2].Value = Listclass.movies[i].getGenre(); 

row.Cells[3].Value = Listclass.movies[i].getLikes().ToString(); 

row.Cells[4].Value = Listclass.movies[i].getTrailer(); 

dataGridView1.Rows.Add(row); 

}} 

Implementarea butonului de Back implică ca în loc să creăm o pagină nouă de fiecare dată 
când dorim să ajungem la pagina anterioară, vom folosi variabila formToShow care are valoarea: 
Application.OpenForms.Cast<Form>().FirstOrDefault(c => c is AdminForm); 
cu ajutorul căreia obținem exact pagina anterioara și apoi rămâne doar să o afișăm 
(formToShow.Show()) și să ascundem pagina curentă folosind metoda this.Hide(). 

Funcția dataGridView1_CellContentClick() permite utilizatorului să acceseze link-urile 
trailer-urilor, doar cu un singur click, iar dacă link-ul nu poate fi accesat, eroarea care apare, va fi 
tratată printr-un mesaj care va apărea pe ecran și care îi va da utilizatorului sfaturi pentru rezolvarea 
erorii.  

 
//Programmieren der HyperLinks, so dass sie funktionieren 

private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, 

DataGridViewCellEventArgs e) 

{ 

if 

(dataGridView1.Columns[dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex].HeaderText.C

ontains("TRAILER")) 

{ 
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if 

(!String.IsNullOrWhiteSpace(dataGridView1.CurrentCell.EditedFormatte

dValue.ToString())) 

{ 

try 

{                     

System.Diagnostics.Process.Start(dataGridView1.CurrentCell.Edi

tedFormattedValue + ""); 

} 

catch (Exception) 

{ 

MessageBox.Show("To open the link, make sure that you use 

http://www.yoursite.com"); 

} 

} 

} 

} 

Un exemplu de implementare a unui buton care deschide un joc putem vedea în figura de 
mai jos. Acesta folosește funcția Process.Start(processStartInfo) pentru a accesa și porni fiecare joc 
în parte, la apăsarea butoanelor. 

 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (File.Exists(ConfigurationManager.AppSettings["SeaStone"])) 

{ 

ProcessStartInfo processStartInfo = new ProcessStartInfo(); 

processStartInfo.Arguments = "A"; 

processStartInfo.FileName = 

ConfigurationManager.AppSettings["SeaStone"]; 

Process.Start(processStartInfo); 

} 

else MessageBox.Show("Nu sunt jocuri de afisat."); 

} 

 

Clasa Listclass se folosește pentru stocarea variabilelor pe care dorim să le aceesăm din mai 
multe forme și care au la început o valoare și se modifică pe parcurs, pentru a le accesa foarte ușor. 

 
class Listclass 

{ 

public static Repo r = new Repo(); 

public static Movie[] movies = new Movie[100]; 

public static Movie[] watchlist = new Movie[100]; 

public static int length = 10; 

public static int wlen = 0; 

} 

 
În mediul de programare Greenfoot am implementat jocul SeaStone folosind funcții de forma 

removeTouching(ancora.class); care șterge obiectul “ancora” de pe ecran. Adunarea obiectelor 
corespunzătoare fiecăruia de către piatra și steaua de mare generează un sunet amuzant, cu ajutorul 
funcției Greenfoot.playSound(“slurp.wav”); 

Actorul poate să sară și să se miște prin funcțiile jump() și move(). Secvența 
if(Greenfoot.isKeyDown("left") && canMoveLeft()) verifică dacă săgeata din stânga este 
apăsată, iar cea de-a doua condiție verifică dacă personajul poate să meargă la stânga fără să fie 
împiedicat de pereți. 

 
public void move()  

{ 

int y = this.getY(); 

int x = this.getX(); 
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if (Greenfoot.isKeyDown("A") && this.canMoveLeft()) 

{ 

x -= 3; 

this.turn(-15); 

} 

if (Greenfoot.isKeyDown("D") && this.canMoveRight())  

{ 

x += 3; 

this.turn(15); 

} 

this.setLocation(x, y); 

} 

La final, după terminarea fiecărui nivel, se redă melodia de victorie “fanfare”, apoi este realizată o 
pauză Greenfoot.delay(200) și personajele dispar, trecând astfel la următorul nivel. 

 
Pentru jocul Colors am folosit aplicația Codeblocks 10.05 și limbajul C++ și am folosit 

biblioteca grafică  graphics.h. 
Am creat funcții de desenare a formelor geometrice care construiesc personajul stickman, cum ar fi 
cea din următoarea secvență: 
 
void stickman(int &x,int &y) 

{ 

int ra=20; 

setcolor(WHITE); 

circle(x,y,ra);//cap 

setfillstyle(SOLID_FILL,WHITE); 

floodfill(x,y,WHITE); 

line(x,y+20,x,y+100);//corp 

line(x,y+100,x-30,y+140);//piciorul stang 

line(x,y+100,x+30,y+140);//piciorul drept 

line(x,y+70,x-30,y+25);//mana stanga 

line(x,y+70,x+30,y+25);//mana dreapta 

} 

 
Funcția următoare ajută la construirea unor fractali care vor constitui figura afișată la atingerea 
unuia dintre cercuri de către stickman: 
 
void koch_line(punct A, punct E, int n=1) 

{           

//Imparte segmentul in 3 subsegmente generand al trilea punct(varful 

//triunghiului cu subsegmentul din mijloc ca baza) 

punct B, C, D; 

B = punct_treime(A, E); 

D = punct_treime(E, A); 

C = punct_mij(B, D); 

if (n<iteratii) 

{ 

koch_line(A, B, n+1); 

koch_line(B, C, n+1); 

koch_line(C, D, n+1); 

koch_line(D, E, n+1); 

} 

else draw(A, B, C, D, E); 

} 

Pentru jocul Crab Survival am folosit aplicația Greenfoot cu limbajul de programare Java. 
Pentru a ști când să treacă la alt nivel am folosit o funcție specifică din Greenfoot, și anume: 
if(getObjects(worm.class).isEmpty()). 
Pentru mâncatul viermilor am folosit o funcție care verifică dacă crabul atinge un vierme. Viermele 
va dispărea imediat ce este atins de crab.  
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public void lookForWorm()  

{ 

if (this.isTouching(worm.class))  

{ 

this.removeTouching(worm.class); 

Greenfoot.playSound("slurp.wav"); 

} 

} 

 
Jocul Flaggs l-am creat pe baza aplicației Codeblocks si a limbajului C++. Generarea culorilor 

steagului este realizată pe baza metodei backtracking ca în funcția următoare: 
 

void backtracking(int k) 

{ 

for(int i=1;i<=n;i++) 

{ 

st[k]=i; 

if(valid(k)) 

if(sol(k)) 

tipar(k); 

else 

backtracking(k+1); 

} 

} 

 
Backtracking este o tehnică bazată pe un algoritm de rezolvarea a problemelor. Aceasta folosește 
apeluri recursive pentru a găsi soluția, construind o soluție pas cu pas crescând valorile progresiv. 
Pe baza constrângerilor date pentru rezolvarea problemei, algoritmul elimină soluțiile 
necorespunzătoare. 

De fiecare dată când jucătorul apasă tasta space și tasta enter programul pornește/continuă 
respectiv oprește procesul de afișare a steagurilor: if(getch()==32) 
Am folosit niște teste simple pentru reluarea respectiv închiderea jocului la final: 
 
while(getch()==114) //"r" TASTE WURDE GECLICKT => REPLAY 

{ 

mainul(); 

if(getch()==120)//"x" TASTE WURDE GECLICKT => DAS SPIEL ENDET 

return 0; 

} 

 
6 Concluzie și dezvoltări viitoare 

 
BreakApp este o aplicație de mare ajutor în momentele în care oamenii vor să se recreeze, să 

își petreacă timpul îmbogățindu-și cultura generală sau chiar să își îmbunătățească starea de spirit 
vizionând o comedie din lista de preferate. Bineînțeles că jocurile încorporate în această aplicație au 
un impact pozitiv atât asupra stării de spirit a utilizatorului, cât și asupra copiilor participanți la joc. 

Acest proiect a fost realizat atât cu scopul de a relaxa oamenii și de a îi înveseli în vremuri de 
pandemie, cât și de a îmi aprofunda cunoștințele despre informatică descoperind astfel noi metode 
de programare. În carantină este greu să găsești un mod relaxant în care să îți petreci timpul și să nu 
te mai gândești la câte pierzi fără să poți ieși afară. Pe viitor, mi-aș dori să dezvolt această aplicație, 
așa încât filmele să fie salvate în baze de date, iar la jocuri să creez mai multe nivele. Combinarea 
limbajelor de programare mi-a dat posibilitatea folosirii potențialului limbajelor de programare C#, 
C++ și Java, iar în dezvoltările ulterioare pot îmbina într-un mod mai avansat facilitățile oferite de 
acestea. 
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Rezumat: Evoluția din ultima perioadă a programării a fost una vertiginoasă, de la aparatură medicală 
sofisticată sau banalele brățări care numără pașii în timpul mișcării până la tichete de parcare sau 
aparatură electrocasnică, toate au la bază programe și programatori. Prin această lucrare nu dorim să vă 
prezentăm sau să impunem vreo aplicație anume sau spre bucuria părinților, vreun joc. Dorim să 
inspirăm copiii să urmeze cariere în domeniul programării, deoarece tot ce se află în aceste pagini a fost 
realizat după 3 luni de C++, doar în cadrul școlii online. Desigur, se pot face lucruri minunate și foarte 
complexe după dorința și nevoia fiecăruia, pe care le vom descoperi și noi, însă acum imaginația 
noastră a zburat către iubitorii de animale. Bineînțeles că am învățat de mici să protejăm flora și fauna, 
însă cum putem noi, mici informaticieni, să ajutăm animalele? Ce am putea face dacă leul, regele 
sălbăticiei, ar fi pe cale de dispariție? Noi vom încerca să ajutăm un îngrijitor de animale să captureze 
mai multe perechi de lei, să le ofere spațiul necesar pentru o dezvoltare normală, să actualizeze 
cantitatea de hrană de care au nevoie,  și să colecteze cât mai multe date despre ei: să le urmărească 
înmulțirea, să calculeze timpul în care trebuie să îi păstreze în captivitate până la salvarea speciei și să le 
măsoare viteza la alergare, pentru a putea urmări evoluția lor. În final, leuții care se dovedesc a fi cei 
mai sănătoși și vor supraviețui cel mai bine în sălbăticie, vor fi eliberați, iar ceilalți vor fi transportați 
într-o rezervație specială, unde vor fi ajutați să evolueze, până vor fi capabili să supraviețuiască 
sălbăticiei. 
 
Abstract: The evolution in the last period of programming has been vertiginous, from sophisticated 
medical equipment or the common bracelets that count the steps during the movement to parking 
vouchers or household appliances, all based on programs and programmers. Through this work we do 
not want to present or impose any specific application or for the joy of parents, any game. We want to 
inspire children to pursue careers in programming, because everything in these pages was made after 3 
months of C ++, only in online school. Of course, wonderful and very complex things can be done 
according to the desire and need of everyone, which we will discover, but now our imagination has 
flown to animal lovers. Of course we learned from an early age to protect flora and fauna, but how can 
we, small computer scientists, help animals? What can we do if the lion, the king of savagery, is on the 
verge of extinction? We will try to help an animal caretaker to capture several pairs of lions, to give 
them the space necessary for normal development, to update the amount of food they need, and to 
collect as much data about them as possible: to track their multiplication, to calculate the time in which 
they have to keep them in captivity until the species is saved and to measure their running speed, in 
order to be able to follow their evolution. Eventually, the lions prove to be the healthiest and will 
survive best in the wild where they will be released, and the others will be transported to a special 
reservation, where they will be helped to evolve until they are able to survive the wild. 

1 Introducere 
 

Scopul lucrării este de a prezenta copiilor ce se poate realiza cu ajutorul programării și al 
imaginației. În acest proiect, vom analiza mai mulți lei, regi ai sălbăticiei. Pentru început, mica 
noastră problemă sună cam așa: 
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 În urmă cu mulți ani, în îndepărtata junglă trăiau un leu și o leoaică. În fiecare an, leoaica 
dădea naștere la doi pui, o leuță drăguță și un leuț năzdrăvan. Aceștia creșteau, zburdând liniștiți 
prin junglă și deveneau și ei părinții altor doi leuți.  
Se cere să aflați: 

a) Care este populația de lei, după n ani introduși de la tastatură? 
b) Aflați cantitatea totală de hrană, în tone, necesară pentru a hrăni leii timp de m săptămâni.  
c) Îngrijitorul a studiat cu atenție viața leilor și a decis să captureze câțiva lei, pentru a colecta 

date despre capacitățile lor. Cei mai buni leuți, vor fi eliberați, însă ceilalți vor fi transportați intr-o 
rezervație special amenajată, unde vor învăța cum să supraviețuiască sălbăticiei. Astfel, îngrijitorul 
a mers în junglă, iar de la 30 de metri distanță, încearcă să tranchilizeze leii cu o săgeată pe care o 
aruncă cu o viteză inițială de 20 m/s. Sub ce unghi trebuie aruncată săgeata pentru ca îngrijitorul să 
anestezieze leii? 

d) Îngrijitorul nu știe câți lei să captureze pentru primele analizări și vă roagă să îi spuneți voi. 
Pentru a-i ușura munca, introduceți de la tastatură datele pe care vi le cere îngrijitorul pentru a putea 
studia evoluția fiecărui leuț. De asemenea, aflați numărul de măsurători efectuate asupra unui leu. 

e) În data de 7 februarie 2021, leii au ajuns la cabinetul veterinar, unde au fost supuși la diverse 
probe. De câte zile credeți că vor avea nevoie leii pentru a convinge îngrijitorul că sunt destul de 
puternici pentru a supraviețui sălbăticiei? Astfel, veți afla data la care primul leu s-a întors în mediul 
său natal. 

  
Restricții și precizări: 

a) Numărul de ani, n, trebuie să fie natural, mai mic decât 64, pentru că după 64 de ani, 
numărul leilor rămâne constant, leii cei mai bătrâni părăsind jungla. 

b) Pentru a nimeri leul, îngrijitorul trebuie să țintească la o distanță cuprinsă în intervalul [25, 
35]. 

c) Îngrijitorul transportă leii cu un mic camion, astfel că nu poate captura mai mult de 20 de lei 
deodată. 

d) Se garantează că cel mai bun leu, reușește să îl convingă pe îngrijitor că poate supraviețui 
singur în mai puțin de un an. 

 
2 Problema 1 (Populația de lei după n ani) 

 
Pentru început, vom explica cum am rezolvat prima cerință. Inițial, în junglă sunt 2 lei. În 

primul an, leoaica dă naștere la 2 pui, așadar vor fi 4 lei în total. În al doilea an, leoaica mai dă 
naștere la 2 pui, dar și leoaica-pui mai dă naștere la încă 2 pui, astfel vor fi 8 lei în total, așa cum se 
poate observa și în Fig.1. 

 

 
Fig.1: Înmulțirea leilor 
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Totul se reduce la o problemă simplă de matematică: Putem observa următoarea propoziție: 
P(n): „în al n-lea an, vor fi      lei”, pe care o vom demonstra cu ajutorul inducției matematice. 
Inducția matematică cuprinde 2 etape: Etapa de verificare și etapa de demonstrație.  

În etapa de verificare, în primul an vor fi     =4 lei, așa cum am explicat și mai sus, astfel că 
ipoteza se verifică.  

În etapa de demonstrație presupunem că în al n-lea an sunt      lei și demonstrăm că în al 
n+1-lea an sunt      lei. Astfel, după al n-lea an vom avea      lei, adică    leoaice. Anul 
următor, fiecare leoaică dă naștere la 2 pui, deci vor mai fi încă      pui de lei, însă mai erau      
lei în sălbăticie, așadar vor fi în total      lei. Astfel, inducția a fost demonstrată. În programul C++ 
am declarat unsigned long long int variabila x, pentru a permite folosirea unui număr cât mai mare 
de ani. Pentru că limita superioară a acelui tip de date este    , putem introduce un număr maxim 
de 64 de ani.  

În structura repetitivă while, instrucțiunea a fost scrisă pentru a contoriza numărul de ani; 
astfel, în fiecare an valoarea de lei x se dublează. 

 
    system("color B"); 
    unsigned long long int x; 

    int i, n; 

    cout<<"Introduceti de la tastatura numarul de ani pentru a afla populatia de 

lei: "; 

    cin>>n; 

    i=1; 

    x=1; 

    while(i<=n+1) 

    { 

        x=x*2; 

        i=i+1; 

    } 

    cout<<"Numarul total de lei este: "<<x<<endl; 
 

3 Problema 2 (Cantitatea de hrană necesară pentru lei după m săptămâni) 
  

Pentru cerința a doua, avem numărul de lei din sălbăticie și de la tastatură se introduc 
cantitățile de hrană necesare pentru un pui de leu, respectiv pentru un leu timp de o săptămână. Se 
introduce numărul m, care reprezintă numărul de săptămâni pentru care se calculează cantitatea de 
hrană totală. 

Deoarece se poate ajunge la valori care să depășească tipul unsigned long long int, vom 
calcula cantitatea în tone. 

 
int x, a, b; 

    double y; 

    cout<<"Introduceti numarul de lei calculat anterior: "; 

    cin>>x; 

    cout<<"Introduceti cantitatea in kilograme necesara petru a hrani un 

pui de leu, respectiv un leu pentru o saptamana "; 

    cin>>a>>b; 

    y=(x/2*a+x/2*b)*1.0/1000; 

    int m; 

    cout<<"Introduceti numarul de saptamani pentru care este asigurata 

hrana leilor "; 

    cin>>m; 

    cout<<"Cantitatea totala de hrana necesara, in tone, este "<<m*y<<" 

tone"; 
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4 Problema 3 (Unghiul sub care este aruncată săgeata pentru a nimeri un leu) 
 

Pentru al treilea subpunct, vom avea nevoie de următoarea figură: 
 

 
Fig.2: Aruncarea pe oblică 

 
Dorim să aflăm unghiul  α cu care trebuie să arunce îngrijitorul pentru a nimeri leul. Deoarece 

am precizat că distanța poate fi cuprinsă între valorile [25, 35] de metri, vom găsi tot un interval în 
care poate fi cuprins unghiul. Astfel, vom scrie legea spațiului, pe care apoi o vom proiecta: 

 
                    α 

(3.1) 
 
proiectată pe direcție orizontală și  
 

          α  
 

 
    

   (3.2) 
 
proiectată pe direcție vertical. Din prima ecuație putem afla valoarea lui t, adică  
 

  
 

      α
 

(3.3) 
 

 și înlocuind în a doua relație vom avea că 
 

      α  
    

    
     α 

 

(3.4) 
 

Dorim să exprimăm deplasarea, b, în funcție de α. Astfel, se vor introduce de la tastatură 
diferite unghiuri, iar programul va afișa diverse indicații pentru a ajuta îngrijitorul să aleagă corect 
unghiul sub care sa lanseze anesteziantul. Avem punctul A(b, 0) și înlocuind în ecuația obținută, va 
rezulta:  
 

      α  
    

    
     α 

      α  
   

    
     α 

  

(3.5) 
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De aici găsim formula pentru tgα și anume: 
 

  α  
   

    
     α 

 

(3.6) 
 

de aici rezultând valoarea lui b, adică  
 

  
  

      α
 

 

(3.7) 
 

 Introducând valoarea unghiului  α, programul va calcula deplasarea b și verifică dacă este în 
intervalul precizat. Dacă da, va afișa textul „FELICITĂRI !!! Unghiul introdus este corect. Ai ajutat 
veterinarul sa tranchilizeze leul.”, iar dacă nu aparține intervalului, va afișa eroarea deplasării. De la 
tastatură unghiul va fi introdus în unitatea de măsură grad, însă pentru a folosi funcția sinus, trebuie 
convertit în unitatea de măsură radian, cu ajutorul formulei: α*π/180. 

 
system("color D"); 

    int v,d,g; 

    double a, pi, r; 

cout<<"Introduceti unghiul la care a aruncat veterinarul tranchilizantul pentru 

a nimeri leul "; 

cin>>a; 

    pi=3.1415926535; 

    g=10; // m/s^2 acceleratia gravitationala 

    v=20; // m/s viteza initiala 

    d=v*v*sin(2*a*pi/180)/g; // m distanta la care ajunge tranchilizantul 

while(25>d || d>35) 

    { 

    if(d<25) 

    { 

    r=25-d; 

cout<<"Incearca din nou! Ai aruncat prea incet. Tranchilizantul a ajuns in fata 

leului cu "<<r<<" metri"<<endl<<"Introduceti din nou unghiul la care a aruncat 

veterinarul tranchilizantul pentru a nimeri leul "; 

    } 

    if(d>35) 

    { 

    r=d-35; 

cout<<"Incearca din nou! Ai aruncat prea tare. Tranchilizantul a ajuns in 

spatele leului cu "<<r<<" metri"<<endl<<"Introduceti din nou unghiul la care a 

aruncat veterinarul tranchilizantul pentru a nimeri leul "; 

    } 

cin>>a; 

    d=v*v*sin(2*a*pi/180)/g; 

} 

cout<<"FELICITARI!!!" 

cout<<"Unghiul introdus este corect. Ai ajutat veterinarul sa tranchilizeze 

leul."<<endl ; 

} 
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5 Problema 4 (Calculul care arată evoluția unui leu după 3 măsurători la 
intervale egale de timp) 

 
 Pentru a patra cerință, vom avea nevoie de o tehnică de programare puțin mai dificilă și 

anume o listă. Pentru a afla evoluția fiecărui leu, am creat o funcție struct Leu în care am declarat 4 
câmpuri: în primul câmp va fi memorată ordinea fiecărui leu, sub forma „1” sau „2”. Următoarele 3 
câmpuri, vor cuprinde valorile vitezelor leilor, măsurate la același interval de timp. Dacă valorile 
introduse sunt în ordine crescătoare, înseamnă că leul a evoluat pe ambele intervale, însă pentru a 
vedea dacă a evoluat pe toată durata analizelor, va trebui să aflăm diferența dintre cele două 
evoluții. Dacă diferența este strict pozitivă, înseamnă că leul a avut o evoluție în creștere; dacă 
diferența este strict negativă, înseamnă că leul a avut o evoluție tot mai mică în timp, astfel că se 
poate spune că a regresat, iar dacă diferența este nulă, înseamnă că leul a progresat constant. Am 
folosit un tablou unidimensional a[21], în care am memorat evoluția totală a fiecărui leu, ca după o 
parcurgere a vectorului să putem afla valoarea maximă memorată în tablou, semnificând evoluția 
cea mai bună pe care a obținut-o un leu. Astfel, dacă există, am putut afișa numărul leului cu cea 
mai bună evoluție, care apoi a fost eliberat în sălbăticie. Dacă niciun leu nu a evoluat, vor fi ținuți 
mai mult sub analize, până când cel puțin un leu va evolua. Așadar, putem afișa numărul de 
măsurători efectuate pentru un leu. 

 
int n; 

struct Leu 

{ 

    float ordine; 

    float prima; 

    float adoua; 

    float atreia; 

}; 

  Leu e[30]; 

void citire_leu(Leu &e)//e param formal 

{ 

    cout<<"Ordinea leului: "; cin>>e.ordine; 

    cout<<"Prima masuratoare: "; cin>>e.prima; 

    cout<<"A doua masuratoare: "; cin>>e.adoua; 

    cout<<"A treia masuratoare: "; cin>>e.atreia; 

} 

int main() 

{ 

    int i, j, k=1; 

    double maxx=-1, x, a[21]; 

    cin>>n; 

     for(i=1; i<=n; i++) 

    { 

        citire_leu(e[i]); 

        if(e[i].prima>e[i].adoua || e[i].adoua>e[i].atreia) 

            a[i]=-1; 

        else 

            a[i]=e[i].prima+e[i].atreia-2*e[i].adoua; 

    } 

    for(i=1; i<=n; i++) 

    { 

        if(a[i]>maxx) 

        { 

                maxx=a[i]; 

                j=i; 

        } 

    } 

    if(maxx<0) 

        cout<<"Introduceti noi valori ale masuratorilor:"<<"\n"; 
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    while(maxx<0) 

    { 

    for(i=1; i<=n; i++) 

    { 

        citire_leu(e[i]); 

        if(e[i].prima>e[i].adoua || e[i].adoua>e[i].atreia) 

            a[i]=-1; 

        else 

            a[i]=e[i].prima+e[i].atreia-2*e[i].adoua; 

    } 

    for(i=1; i<=n; i++) 

    { 

        if(a[i]>maxx) 

        { 

                maxx=a[i]; 

                j=i; 

        } 

    } 

    k++; 

    cout<<"Introduceti noi valori ale masuratorilor:"<<"\n"; 

    } 

        cout<<"al "<<e[j].ordine<<"-lea leu are cea mai buna evolutie"<<"/n"; 

        cout<<"au fost efectuate "<<3*k<<"masuratori"; 

 

 
6 Problema 5 (Data la care se întoarce leul în sălbăticie) 

  
Pentru următoarea cerință, ne propunem să determinăm data la care leuții se vor întoarce în 

sălbăticie, folosind structuri alternative if. Introducând de la tastatură numărul de zile în care leii au 
stat în captivitate, programul va afișa ziua, luna și anul în care aceștia s-au întors în mediul lor natal, 
știind că au fost anesteziați în data de 7 februarie 2021. 

 
int nr; 

    cout<<"Introduceti numarul de zile in care leul primeste ingrijiri medicale: 

"; 

    cin>>nr; 

    if(nr+7<=28) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7<<" 

februarie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>28 && nr+7<=59) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28<<" 

martie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>59 && nr+7<=89) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31<<" 

aprilie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>89 && nr+7<=120) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30<<" mai 2021"<<endl; 

    if(nr+7>120 && nr+7<=150) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31<<" iunie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>150 && nr+7<=181) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30<<" iulie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>181 && nr+7<=212) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31<<" august 2021"<<endl; 

    if(nr+7>212 && nr+7<=242) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31-31<<" septembrie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>242 && nr+7<=273) 
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    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31-31-30<<" octombrie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>273 && nr+7<=303) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31-31-30-31<<" noiembrie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>303 && nr+7<=334) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31-31-30-31-30<<" decembrie 2021"<<endl; 

    if(nr+7>334 && nr+7<=365) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31-31-30-31-30-31<<"ianuarie 2022"<<endl; 

    if(nr+7>365 && nr+7<=372) 

    cout<<"Data la care leul ajunge din nou in salbaticie este: "<<nr+7-28-31-

30-31-30-31-31-30-31-30-31-31<<" februarie 2022"<<endl; 

Funcția system (”color B”) schimbă culoarea textului afișat pe ecran. 

 
7 Concluzii 
 

 Prin urmare, proiectul nostru a ajutat îngrijitorul să colecteze toate datele pe care și le-a 
propus. În viitor, am putea îmbunătăți programul astfel: putem sincroniza datele de la cerința a treia, 
cu datele de la cerința a patra. Citind un număr de zile de la tastatură, la subpunctul c introducând 
datele necesare pentru analizele leilor, pe lângă clasamentul evoluției, putem determina și câți lei se 
întorc în sălbăticie după cele n zile, urmând ca la subpunctul d, să aflăm data concretă când se va 
întâmpla acest lucru. Pentru leul care a evoluat cel mai mult și pentru leul care a evoluat cel mai 
puțin, putem realiza cu ajutorul extensiei de graphics din C++, un grafic care să sugereze aceste 
două evoluții.  
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Recapitulare Informatică 
 

Fântână Alex-Constantin, Florea Delilah 
 
 

Rezumat: Această lucrare face o sinteză a materiei de liceu pentru proba de bacalaureat la disciplina 
informatică. Aplicația include teoria din clasele a IX-a, a X-a și a XI-a și chestionare bazate pe aceste 
cunoștințe. Întrebările sunt individualizate pentru fiecare clasă și sunt formulate să testeze informațiile 
teoretice acumulate de elev prin parcurgerea materiei predată prin intermediul aplicației. Teoria este 
simplu explicată, aplicația fiind axată pe ințelegerea concretă a informațiilor învățate și aprofundarea 
acestora. Chestionarele permit testarea elevilor și înregistarea progesului acestora. Aplicația se dorește a 
veni în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat la disciplina informatică în 
formă individualizată. 
 
Abstract: This paper summarizes the high school subject for the baccalaureate exam in computer 
science. The application includes the theory of the ninth, tenth and eleventh grades and questionnaires 
based on this knowledge. The questions are individualized for each class and are formulated to test the 
theoretical information accumulated by the student by going through the subject taught through the 
application. The theory is simply explained, the application being focused on the concrete 
understanding of the learned information and their deepening. The questionnaires allow students to be 
tested and their progress recorded. The application is intended to support students preparing for the 
baccalaureate exam in computer science in individual form. 
 

1 Introducere 
 

Proba de bacalaureat este examenul pentru care se pregatesc toți liceenii. În ciuda acestui fapt, 
mulți dintre ei au probleme in procesul lor de invățare din diverse motive. Este mult mai eficient si 
simplu pentru un elev să recapituleze sau să invețe o anumită materie când are toate informațiile 
clar organizate și la indemână. Această idee a luat naștere din propunerile colegilor care au sugerat 
necesitatea unei compresii și organizare accesibilă a materiei pentru examenul de bacalaureat. 

Teoria este structurată pe capitole aparținând claselor a IX-a, a X-a și a XI-a. Împreună cu 
fiecare capitol, există și câte un test cu o serie de întrebări pe baza informațiilor din respectivul 
fragment. La finalul fiecărui test, elevul primește un punctaj, în funcție de câte intrebări a răspuns 
corect. Acest punctaj va fi afișat în meniu. Testele pot fi reluate de câte ori dorește elevul, ultimul 
punctaj fiind cel ce se va fi arătat. Fiecare elev își poate crea un cont care va memora punctajele 
acestuia și va primi un raport individualizat cu progresul elevului la fiecare dintre teste. O parte din 
materia introdusă în aplicație a fost preluată de pe pbinfo.ro.[1]  

 
2 Descrierea aplicației 
 
Lucrarea a fost dezvoltată în Visual Studio Community 2019 în C#. Aplicația interacționează 

cu baza de date dbo.Customers care este salvata la nivel local și verifică credențialele elevului. În 
cazul în care elevul este nou aplicației, acesta își poate crea un cont nou. Contul oferă acces la toată 
materia pentru bacalaureat cât și la modalități de testare a acestei materii. Fiecare cont creat are 
punctajele resetate. Acestea vor fi modificate de fiecare dată dupa parcurgerea unui test. 
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Aplicația dezvoltată începe cu pagina de pornire care conține trei secțiuni și anume: Login, 
care solicită utilizatorului introducerea datelor de autentificare sub forma unui username si a unei 
parolem, în situația în care acesta are deja un cont; Register, care permite utilizatorului să își creeze 
un cont nou pentru a putea utiliza aplicația și respectiv  posibilitatea de Exit  care permite inchiderea 
aplicației. În cadrul operației de Register numele utilizatorului și parola sunt adăugate la sfârșitul 
fișierului care conține datele despre utilizatorii deja existenți. 

Pagina de login(Fig. 1) conține doua câmpuri (utilizator si parolă) unde se pot autentifica 
persoanele care au cont în cadrul aplicației. Existența contului este verificată prin intermediul bazei 
de date dbo.Customers(Fig. 2) care conține numele de utilizator, parola, mail-ul și punctajele 
utilizatorului. 

 
 

 
Fig. 1: Login 

 

 
Fig. 2: Baza de date 

 
Odată logat, utilizatorul ajunge mai întâi la pagina de „Bun venit”(Fig. 3) care duce mai 

departe la meniul propriu-zis(Fig. 4). 
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Fig. 3: Pagina de „Bun venit” 

 

 
Fig. 4: Meniul 

 
Cum se poate observa, punctajul apare doar la testele ce au fost încercate. În cazul în care un 

test nu a fost parcurs de la crearea contului, acesta va rămâne „neîncercat”.  
Apăsarea unuia dintre butoanele de „Materie” va deschide pagina cu teorie aparținând clasei 

respective(Fig. 5). Fiecare buton reprezintă un capitol din acea clasă și fiecare dintre ele conduc la 
informțiile privind materia acelui capitol. Există și butonul Exit care inchide aplicația. 

Accesarea butoanelor „Teste” deschid pagina cu întrebări din materia clasei respective. După 
completarea întrebărilor, pe ultima pagină utilizatorul poate apăsa butonul Submit. Aplicația va 
verifica corectitudinea răspunsurilor și va oferi elevului un punctaj, bazat pe numărul de răspunsuri 
corecte. Rezultatul va fi afișat în meniu în dreptul clasei din materia căreia au originat întrebările. 
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Fig. 5: Materia clasei a IX-a 

 
 

3 Implementarea aplicației  
 
Aplicația este formată pe baza de date dbo.Customers(Fig. 2). Pentru prelucrarea bazei de 

date am adăugat namespace-ul „System.Data.SqlClient”.[2] Când utilizatorul dorește să intre în 
aplicație, programul verifică credențialele acestuia. Este accesată baza de date și în cazul în care 
informațiile sunt completate corespunzător(adică username-ul si parola se află pe aceași linie) 
elevul primește acces mai departe. În caz contrar este afișsat mesajul „Invalid username and 
password”(Fig. 6). connectionString este un șir care memorează path-ul spre baza de date. 

 

 
Fig. 6: Verificarea credențialelor 

 
Pentru înregistrare este nevoie de completarea campurilor username, password, confirm 

password și email(opțional). Programul crează un rând nou în dbo.Customers și introduce 
informațiile utilizatorului(Fig. 7) cu ajutorul unei proceduri în SQL(Fig. 8). Programul verifică, de 
asemenea, daca câmpurile obligatorii sunt completate si daca câmpurile password și confirm 
password conțin aceași parolă. [3,4] 
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Fig. 7: Introducerea credențialelor în baza de date 

 

 
Fig. 8: Procedura de inserare a datelor 

 
Înainte de inserarea datelor, se verifică daca numele de utilizator este deja folosit de altcineva. 

Acest lucru este făcut de functția check() care returneaza o valoarea de tip boolean(Fig. 9). Funcția 
de tip void clear() eliberează casuțele de orice informație. 

 

 
Fig. 9: Verificarea unicității numelui de utilizator 

 
Când utilizatorul accesează meniul, sunt rulate trei funcții in cadrul Materie_Load care 

verifică dacă utilizatorul a parcurs unul dintre teste(Fig. 10). Celelalte doua functii sunt similare. 
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Fig. 10: Verificarea parcurgerii primului test 

 
După terminarea oricărui test, punctajul este schimbat in baza de date, iar punctajul este 

actualizat și în meniu.(Fig. 11) 
 

 
Fig. 11: Actualizarea punctajului 

 
4 Concluzii și dezvoltări viitoare 
 
Acest proiect a fost realizat cu scopul de a ușura procesul de învațare și de recapitulare al 

eleveilor, cât și pentru aprofundarea cunoștințelor de informatică aplicând astfel într-un mod practic 
prelucrarea bazelor de date. În continuare, vreau să adaug diagrame care descriu grafic evoluția 
utilizatorului la fiecare dintre teste. De asemenea, am în plan să introduc mai multe intrebări în 
teste.  
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Pure Pursuit Controller 
 

Filea Răzvan Gheorghe, Oancea David Lucian, Florea Delilah 
 
 

Rezumat: Această lucrare descrie implementarea unui Pure Pursuit Controller și instrumentele utilizate 
pentru proiectarea acestuia. Pure Pursuit este un algoritm de urmărire, cel mai adesea utilizat în 
robotică, care calculează viteza țintă pe baza erorii poziției curente a robotului și a unei anumite poziții 
țintă. Acesta permite robotului să urmeze un traseu rapid, fără probleme și cu acuratețe, folosind doar 
poziția vehiculului. În plus, flexibilitatea și natura dinamică a algoritmului îi permit să facă față în mod 
eficient oricăror abateri de traseu. 
 
Abstract: This work describes the implementation of a Pure Pursuit Controller and the tools used to 
design it. Pure Pursuit is a tracking algorithm, most often used in robotics, that computes the target 
velocities based on the error of the robot's current position and some target position. It allows the robot 
to follow a path quickly, smoothly and accurately using only the vehicle's position. On top of that, the 
algorithm's flexibility and dynamic nature allow it to efficiently deal with any path deviations. 
 

1 Introducere 
 
Algoritmul general de urmărire a traseului Pure-Pursuit, apărut prima dată în 1985 în lucrarea 

“First Results in Robot Road-Following” [1], ajunge la forma curentă abia 7 ani mai târziu când algoritmul a 
fost ulterior dezvoltat în lucrarea “Implementation of the pure pursuit path tracking algorithm” [2]. Scopul 
acestuia este de a deplasa un robot pe un traseu predefinit. 

Programul este implementat ca o aplicație de Android, dezvoltată în Android Studio, în 
limbajul de programare Kotlin. A fost dezvoltat cu intenția inițială de a fi folosit în concursul de 
robotică pentru liceeni FTC - FIRST TECH CHALLENGE, astfel utilizează folosind SDK-ul 
(Software Development Kit) concursului FTC. Scopul algoritmului este acela de a controla 
mișcarea unui robot autonom într-un mod cât mai eficient și robust, robotul având abilitatea de a 
continua în urma unei coliziuni sau deviații de la traseul predefinit. 

Această lucrare este structurată după cum urmează. Secțiunea 2 prezintă idea din spatele 
algoritmului. În secțiunea 3 se descrie calcularea intersecției dintre un cerc și segment, în timp ce a 
4-a descrie teoria mișcării unui robot, cu șasiu de tip Mecanum, către un punct în plan. Secțiunea 5 
descrie anumite optimizări aplicate în implementarea algoritmului. În secțiunea 6 se prezintă cele 
mai importante parți ale algoritmului sub formă de pseudocod iar secțiunea 7 menționează 
funcționalitățile adăugate algoritmului. Secțiunile 8 și 9 descriu instrumentele dezvoltate și utilizate 
pentru a implementa și depana algoritmul. În final, secțiunea 10 evidențiază principalele concluzii și 
propune unele direcții de dezvoltare ulterioară a aplicației. 
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2 Conceptul algoritmului 
 
Din punct de vedere al datelor de intrare și de ieșire, algoritmul primește atât traseul - 

reprezentat ca o listă de puncte cu coordonate x și y - cât și poziția curentă a robotului. Inițial 
programul validează datele de intrare și apoi generează o listă de segmente ce formează secțiunile 
drumului care urmează să fie parcurs Fig. 1. 

Ținând cont de poziția curentă a robotului, se calculează intersecția dintre un cerc cu centrul 
în mijlocul robotului - cu rază prestabilită - și segmentele generate anterior. Deoarece în urma 
acestui proces pot rezulta mai multe intersecții se alege întotdeauna urmărirea intersecției celei mai 
apropiate de destinația actuală. Folosind controlere proporționale pentru x, y și rotație se obțin 
vitezele necesare pentru deplasare, iar cinematica inversă pentru roțile Mecanum transforma 
mișcarea planară în viteze pentru roțile robotului. 

 

 
Fig.1: Un traseu împărțit în segmente 

 
 

3 Intersecția cerc-segment 
 
Au existat mai multe încercări de a rezolva eficient această problemă. S-a concluzionat, că 

este mai simplu să se găsească intersecția cercului cu o dreaptă [3], Fig. 2, și apoi să se verifice dacă 
intersecțiile găsite se încadrează în limitele segmentului menționat. 

 

 
Fig.2: Intersecție cerc-dreaptă 

 
De asemenea, s-a realizat că pentru a reduce complexitatea algoritmului, se poate presupune 

că centrul cercului se află la origine; dacă nu, este translatat acolo. Astfel, avem un cerc centrat la 
coordonatele (0, 0) și o rază r.  

 
(ax + by + c = 0)                                (3.1) 
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Cunoscând ecuația dreptei (3.1) și coordonatele celor două puncte care formează segmentul, 
calculăm a, b și c ca în secvența de mai jos: 

 
// Ecuația dreptei folosind un segment 

a = p2.y – p1.y 

b = p1.x – p2.x 

c = -(a * p1.x + b * p1.y) 

 
După acest pas, se calculează un discriminant (3.2), care ne permite să distingem de la bun 

început între trei situații diferite: 
• Dreapta nu intersectează deloc cercul 
• Dreapta este tangentă la cerc, ceea ce înseamnă că există o singură intersecție între dreaptă și 

cerc 
• Dreapta taie cercul în două secțiuni diferite, așa că trebuie determinat cel mai apropiat punct 

față de poziția țintă. 
 

             )     (3.2) 
 
După cum s-a menționat la început, următorul pas al acestei părți este de a verifica dacă 

punctele sunt de fapt în interiorul segmentului, deoarece până în acest moment, a fost calculată o 
intersecție dreaptă-cerc. Pentru a verifica acest lucru, se testează dacă suma distanțelor dintre 
punctele de intersecție și segment este egală cu lungimea segmentului, în timp ce se ține cont și de 
imprecizia aritmetică în virgulă mobilă. 

În cazul în care există două puncte de intersecție, trebuie determinat care este cel mai apropiat 
de următorul punct țintă. Pentru a realiza acest lucru calculăm distanța dintre intersecții și punctul 
țintă curent și alegem intersecția care se află la distanța cea mai mică. În Fig. 3 este exemplificat 
acest lucru, punctele A și B fiind punctele de intersecție cu cercul și C fiind punctul către care vrem 
să ne deplasăm. 

 

 
Fig.3: Dreapta cu intersecțiile 

 

4 Mișcarea holonomică către un punct 
 
După ce s-a găsit punctul care trebuie urmat, robotul este mișcat către această nouă locație în 

cel mai eficient mod posibil. În prim pas, se găsește unghiul absolut al intersecției și distanța dintre 
robot și acest punct. Ulterior, se folosesc aceste informații pentru a calcula vitezele plane x și y 
relative pentru robot folosind formula (4.1), unde α este unghiul relativ către țintă și d este distanța 
dintre intersecție și robot. 

 

{
          

          
                                                        (4.1) 
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Algoritmul fiind dezvoltat pe un robot cu roți Mecanum, vitezele relative x, y și unghiulare 
sunt introduse într-o funcție ce calculează viteza fiecărei roți folosind cinematica inversă pentru roți 
Mecanum. Desigur că această funcție poate fi ulterior adaptată pentru alte tipuri de șasiu. 

Conversia din viteza plană și unghiulară dorită pe care o obținem, la viteza reală a roților se 
face prin găsirea cinematicii inverse [4] a unei tracțiuni Mecanum cu 4 roți. În Fig. 4 avem 
următoarele notații: ꞷ1-4 viteza roților, r raza unei roti Mecanum, vx viteza plană orizontală, vy 
viteza plană verticală, ꞷ viteza unghiulară a robotului. 

 

 
Fig.4: Ecuațiile cinematicii inverse 

 
 Mai jos este implementarea cinematicii inverse, ca o funcție ce primește ca parametrii, 
poziția robotului și punctul înspre care se deplasează acesta. Funcția angleWrap(), normalizează un 
unghi în intervalul    

 
 
 

 
 . Iar funcția holonomicInverseKinematics() implementează ecuațiile din 

Fig.4. 
 

segment = Segment(robotPos, intersectionToPursue) 

absoluteAngleToTarget = segment.slope() 

distanceToIntersection = segment.length() 

 

relativeAngleToTarget = angleWrap(robotPos.angle - absoluteAngleToTarget) 

relativeX = sin(relativeAngleToTarget) * distanceToIntersection 

relativeY = cos(relativeAngleToTarget) * distanceToIntersection 

 

totalPower = abs(relativeAngleToTarget) + abs(relativeX) + abs(relativeY) 

 

if (totalPower < 0.01) return [0, 0, 0, 0] 

 

return holonomicInverseKinematics( 

    relativeX, 

    relativeY, 

    angleWrap(relativeAngleToTarget - angleOffset) / 2 

) 

 
 

5 Optimizarea algoritmului 
 
Un mod evident de a crește performața unui algoritm este reducerea complexității acestuia. 

Algoritmul descris în această lucrare are o complexitate lineară, ordinul de complexitate fiind O(n), 
unde n este numărul de puncte de pe traseu. S-a propus încercarea reducerii acestei complexității la 
una cu timp constant. 

Pentru a reduce complexitatea se salvează indicele segmentului curent pe care se află robotul. 
În acest fel, se pot teoretic lua în considere doar intersecțiile cu segmentul actual și cel care 
urmează, deși această idee a creat unele probleme neprevăzute când a fost implementată. 
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Soluția propusă, a fost să analizăm nu doar segmentul curent și următor ci și cel anterior. 
Astfel nu există probleme la trecerea la următorul punct de trecere al traseului și se remediază o altă 
problemă existentă: dacă două puncte de trecere erau prea apropiate unul de altul, dar unul se afla 
mai departe în traseu, algoritmul ar trece pur și simplu la cel din urmă sărind peste o parte din 
traseu. 
 

6 Implementarea algoritmului 
 

După cum a fost menționat și în secțiunea 2 la inițializarea algoritmului, acesta construiește o 
listă de segmente din lista de puncte primite ca date de intrare. 
 

// Construiește lista cu segmente 

segmentsList = [] 

segmentsList += Segment(initialRobotLocation, waypoints.first().point) 

 

for (i in 0 until waypoints.size - 1) 

    segmentsList += Segment(waypoints[i].point, waypoints[i + 1].point)) 

 

// Prelungește ultimul segment pentru a opri robotul din 

// a oscila în cazul ultimului segment 

expandedRadius = waypoints.last().followRadius * 1.5 

segmentsList += segmentsList.last().expandBy(expandedRadius) 

 
  
 Algoritmul fiind o buclă închisă are o funcție principală ce este apelată de fiecare dată când 
poziția robotului se schimbă, întorcând viteza necesară pentru a ajunge la destinație corespondentă 
fiecărei roți. Funcția computeSegmentCircleIntersection() folosită mai jos este implementarea 
secțiunii 3. 
 

if (isFinished()) return [0, 0, 0, 0] 

 

currentWaypoint = waypoints[currentWaypointIdx] 

distanceToWaypoint = robotPos.distanceTo(currentWaypoint.point) 

 

// Se trece la următorul punct după sosirea la punctul de trecere curent 

if (distanceToWaypoint <= currentWaypoint.triggerRadius) 

    currentWaypointIdx++ 

 

// Se calculează toate intersecțiile cu toate segmentele traseului 

intersections = pathSegments.flatMap { segment -> 

    computeSegmentCircleIntersection( 

        segment, 

        robotPos, 

        currentWaypoint.followRadius 

    ) 

} 

 

// Gasește cea mai apropiată intersecție de punctul de trecere 

intersectionToPursue = intersections.minBy { 

    intersection -> intersection.distanceTo(currentWaypoint.point) 

} 

 

return holonomicMoveTowardsPoint( 

    intersectionToPursue, 

    robotPos 

) 
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7 Dezvoltări ulterioare 
 
După finalizarea stadiului inițial al algoritmului, s-a decis implementarea unor funcționalități 

special concepute pentru utilizarea lor în concursul de robotică. 
 
7.1 Tehnici de redresare 
 
Pentru a rezolva o potențială problemă în care robotul își poate pierde traseul, au fost 

implementate mai multe tehnici de redresare. În timp ce într-un sistem perfect este imposibil ca 
robotul să își piardă traseul, într-un concurs de robotică multe lucruri neașteptate pot avea loc. 

O primă metodă, numită NextWaypoint: la pierderea traseului robotul se deplasează direct 
spre următorul punct de trecere cu viteză maximă. Aceasta având anumite limitări a fost mai apoi 
înlocuită cu PursuitNextWaypoint: care generează un segment între poziția curentă și punctul de 
trecere.  

O altă astfel de tehnică de redresare numită LastKnownIntersection: salvează mereu ultima 
intersecție, găsită de algoritm, dintre segment și cerc. În cazul în care se pierde traseul, algoritmul 
deplasează robotul către această locație salvată. 
 

7.2 Tipuri de puncte de trecere 
 
Algoritmul fiind extrem de flexibil, permite adăugarea multor îmbunătățiri. Una dintre acestea 

este aceea de a avea mai multe tipuri de puncte de trecere. În loc ca un asemenea punct să fie un 
simplu punct bidimensional în plan, se pot aloca o mulțime de alte proprietăți. 

Majoritatea proprietăților punctelor de trecere permit mișcări avansate, de exemplu ca robotul 
să se deplaseze la un anumit unghi spre punctul țintă. În plus, fiecare punct de trecere acceptă și o 
acțiune. Aceasta acțiune, reprezentată în memorie ca o funcție lambda, va fi executată automat și 
asincron (pe un fir de execuție separat) la ajungerea în punctul de trecere. 

S-au implementat următoarele tipuri de puncte de trecere: 
 Target-Angle-Waypoint: robotul se mișcă spre punctul țintă cu un unghi prestabilit  
 Reverse-Waypoint: deplasează robotul cu spatele spre punctul de trecere 
 Strafe-Waypoint: robotul se mișcă în lateral stânga sau dreapta în direcția punctului de 

trecere 
 Pivot-Waypoint: deplasează robotul spre țintă în timp ce îndreaptă fața acestuia în 

direcția unui punct pivot. 
 Interrupt-Waypoint: când se ajunge în punctul de trecere, o acțiune este executată pe 

un alt fir de execuție, în timp ce robotul se oprește până la finalizarea acțiunii. 
 
8 Teste de integrare 
 
Arhitectura modulară, folosită în proiect, a permis testarea mișcării robotului și a algoritmului 

direct de pe calculator. Acestea sunt numite teste de integrare deoarece scopul lor este de a testa cât 
mai multe componente și cum se comportă împreună. Toate testele împărtășesc o bază comună, care 
este o simulare fizică, ce transformă viteza roților în mișcare planară globală. Folosind această 
tehnică este ușor de scris astfel de teste, deoarece trebuie doar să oferim o listă cu traseul dorit. 
Testele de integrare ne-au permis, de asemenea, să exportăm date și să le vizualizăm în programe 
specializate precum Microsoft Excel. Această realizare fundamentală în testarea și depanarea 
algoritmului, a clarificat următorul pas în dezvoltarea proiectului: construirea unui program de 
simulare de sine stătător. 
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Prima încercare de a vizualiza coordonatele transmise prin testele de integrare a fost făcută în 
Microsoft Excel, rezultatul poate fi observat în Fig. 5. Aceasta a fost realizată prin exportarea 
tuturor pozițiilor prin care s-a deplasat robotul într-un fișier de format CSV, care apoi este importat 
in Excel și este folosit pentru a genera un grafic. 

 

Fig.5: Vizualizarea rezultatului unui test în Microsoft Excel 
 

9 Simulator 
 
Realizând limitările folosirii testelor de integrare și a programului Microsoft Excel pentru 

vizualizare, s-a decis dezvoltarea alături de algoritm a unui program de simulare. Pentru dezvoltarea 
acestuia s-a folosit Editorul Intellij IDEA iar pentru crearea interfeței Framework-ul Jetpack 
Compose Desktop create de JetBrains. 

Acest simulator are ca scop nu doar vizualizarea și depanarea algoritmul dar ajută și la 
îmbunătățirea algoritmului în viitor. Inițial simulatorul a fost creat doar pentru a afișa punctele 
traseului și drumul parcurs de algoritm în timp real, vizibil în Fig 6. Pentru rularea simulării s-a 
folosit o variație a codului scris pentru testele de integrare. Ulterior s-a adăugat și posibilitatea de a 
crea și modifica trasee din interiorul programului (Fig. 7). 

 

 
Fig.6: Vizualizarea traseului algoritmului în simulator 
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Fig.7: Editarea traseului din simulator 
 
Împreună cu algoritmul, simulatorul a fost și el îmbunătățit progresiv. În timp, au fost 

adăugate multe funcționalități cum ar fi editarea tuturor tipurilor de puncte de trecere, specificarea 
tehnicii de redresare și a multor alte de setări de afișare a traseului. 

În plus, a fost adăugată o opțiune ce permite controlarea vitezei simulării și posibilitatea de a 
salva și edita mai târziu un anumit traseu, acesta fiind exportat în format JSON folosind biblioteca 
de cod KotlinX Serialization. 

O altă îmbunătățire a simulatorului care a fost adusă ulterior este luarea în calcul a inerției 
robotului. Simularea salvează printre variabilele de stare nu doar poziția curentă ci și viteza curentă. 
Datele de ieșire ale algoritmului sunt preluate de simulator și tratate ca accelerație. Accelerațiile 
sunt înmulțite cu o constantă ce reprezintă masa robotului conform principiului al II-lea al 
mecanicii. Din valoarea rezultată se scade forța de frecare. Consecința acestui proces este faptul ca 
robotul se deplasează mai realistic putând să derapeze în curbe strânse. 

Fig.8: Versiunea finală a simulatorului  
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10 Concluzie 
 
Există fără îndoială o multitudine de algoritmi de mișcare în domeniul roboticii însă toți 

aceștia conțin și elemente de complexitate, având atât avantaje cât și dezavantaje. Pure Pursuit este 
o bună alegere pentru orice fel de navigare a roboților, deoarece deși nu pare la fel de eficient ca 
generarea unor curbe spline și urmarea lor, algoritmul este prin natura lui mult mai dinamic și mai 
robust putând să se adapteze la orice provocări neprevăzute întâlnite de robot. De asemenea, 
algoritmul permite modificarea rapidă a lui, precum și adăugarea unor noi funcționalități care să 
îndeplinească necesități specifice. 

Lucrarea de față implementează un astfel de algoritm, ce permite unui robot să se deplaseze 
știind doar poziția acestuia în plan. Aceasta descrie de asemenea adăugarea a unor funcționalități 
specifice, cum ar fi tehnicile de redresare și tipurile de puncte de trecere. 

În viitor se dorește implementarea unui sub-algoritm ce calculează raza cercului folosit pentru 
calcularea intersecțiilor în timp real, în funcție de curbura traseului urmărit. Spre deosebire de 
implementarea actuală ce prevede precizarea razei cercului pentru fiecare punct al traseului din 
datele de intrare. 
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Boundless Date 
 

Gherman Raul, Mureșan Laura 
 
 

Rezumat: Prezenta lucrare are ca scop prezentarea designului și implementării unei pagini web 
realizată cu ocazia zilei de Valentine’s Day. Site-ul prezentat în lucrare este dedicat tinerilor între 14-
18 ani din Alba Iulia. Pe baza creării unui cont și completării unui formular creat specific pentru a 
descoperii tipul de personalitate a unei persoane, se descoperă persoanele compatibile ca mai apoi să 
se poată întâlni în ziua de Valentine’s Day. În doar 3 zile s-au înscris 800 de persoane care așteptau cu 
nerăbdare să își cunoască perechea. 
  
Abstract: This paper aims to present the design and implementation of a web page made on the 
occasion of Valentine's Day. The site presented is dedicated to young people between 14-18 years old 
from Alba Iulia. Based on the creation of an account and the completion of a form created specifically 
to discover a person's personality type, compatible people are discovered so that they can later meet on 
Valentine's Day. In just 3 days, 800 people signed up who were looking forward to meeting their 
partner. 
 

1. Introducere 
  

Fiind membru într-un ONG format din liceeni care se ocupă cu organizarea de evenimente 
care au ca scop dezvoltarea comunității, m-am gândit că o idee interesantă de proiect ar fi un site de 
dateing pentru persoanele de vârsta mea cu ocazia apropierii zilei de Valentine’s Day, interacțiunea 
socială fizică fiind afectate de Covid 19. 

 
2. Denumire 
  
Denumirea aplicație Boundless Date (în engleză “întâlnire fără limită”) prescurtat de noi 

BlDate pentru a suna mai bine vrea să exprime faptul că această platformă online îți oferă 
posibilitatea de a-ți găsi un partener de la distanță, ne fiind limitat de problema interacțiunii sociale 
din cauza Covid 19.  

 
3. Tehnologii folosite 
  
Întreaga platforma a fost făcută manual neutilizând platforme care iți oferă posibilitatea de a 

face un website cu ajutorul unor  modele/blueprints. Astfel ca in realizarea siteului am utilizat: 
 HyperText Markup Language (HTML) [4] este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea 
paginilor web ce pot fi afișate într-un browser. Scopul HTML este de a prezenta informații – 
paragrafe, fonturi, tabele ș.a.m.d. HTML furnizează mijloacele prin care conținutul unui document 
poate fi adnotat cu diverse tipuri de meta date și indicații de redare. Indicațiile de redare pot varia de 
la decorațiuni minore ale textului, cum ar fi specificarea faptului că un anumit cuvânt trebuie 
subliniat sau că o imagine trebuie introdusă, până la scripturi sofisticate, hărți de imagini și 
formulare. Meta datele pot include informații despre titlul și autorul documentului, informații 
structurale despre cum este împărțit documentul în diferite segmente, paragrafe, liste, titluri etc. 
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 CSS sau Cascading Style Sheets [6] este un standard pentru formatarea elementelor unui 
document HTML. CSS permite separarea și prezentarea vizuală a conținutului unei pagini web, 
inclusiv culorile și fonturile disponibile. Separarea elementelor unei pagini îmbunătățește 
accesibilitatea paginii și permite o mai bună flexibilitate și un control în specificațiile 
caracteristicilor de prezentare. 
 PHP-ul [5] este unul din cele mai folosite limbaje de programare server-side. PHP este simplu de 
utilizat, fiind un limbaj de programare structurat, ca și C-ul. Probabil una din cele mai importante 
facilități ale limbajului este conlucrarea cu majoritatea bazelor de date relaționale, de la MySQL și 
până la Oracle, trecând prin MS Sql Server, PostgreSQL, sau DB2. 
 MySQL este un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale. Deși este folosit foarte des 
împreună cu limbajul de programare PHP, cu MySQL se pot construi aplicații în orice limbaj major. 
 

4. Structura aplicație 
 
După ce utilizatorul a intrat pe site, este întâmpinat de o pagină de primire unde are 2 opțiuni: 

de a se înregistra dacă este prima dată când intra pe site sau de a intra în cont. 
 

 

Fig. 1: Prima pagina 

 
Pagina de Registre (Creare cont) conține 9 căsuțe care trebuie completate: nume, prenume, 

vârsta, clasa, gen, link-ul de la pagina de Instagram a user-ului, email, parola, repetare parola. Pe 
lângă acestea pentru a putea crea un cont, trebuie sa fi de acord cu termenii si condițiile platformei 
(printre care drepturi de copyright si prelucrarea datelor personale). 

Nu se poate crea un cont nou daca email-ul folosit, link-ul de instagram sau combinația de 
nume prenume se afla deja in baza de date.  

 

 

Fig. 2:Pagina Register 
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Pagina de log in (de intrare in cont) conține 2 căsuțe care trebuie completate: email si parola. 
Pagina poate returna 2 tipuri de avertismente in caz ca parola si emailul nu se potrivesc si in caz ca 
nu se poate lua legătura cu baza de date.  

 

 

Fig. 3:Pagina Log in 
 

După ce si-a creat un cont, user-ul va fi redirecționat către pagina cu formularul unde trebuie 
sa răspundă la 12 întrebări. La fiecare întrebare trebuie date cate trei răspunsuri: răspunsul tău, ce ai 
vrea sa răspundă partenerul/a si cat de importanta este întrebarea pentru tine. 

 
Întrebările sunt următoarele: 

1.Ce vrei de la cealaltă persoana? 

Relație lunga; Relație scurta; Indecis 

2.Cat de orgolios ești? 

Sunt o persoana orgolioasa; Sunt orgolios, dar fac compromisuri; Nu sunt orgolios 

3.Te consideri o persoana impulsiva? 

Da; Da, dar mă pot stăpâni; Nu 

4.Emotiv/a si sufletist/a sau rece si rațional/a? 

Emotiv/a si sufletist/a; Rațional/a si rece 

5.Preferinte timp liber 

Activități indoor; Activități outdoor; Activități mixte 

6.Care este stilul tău vestimentar? 

Classy; Sport; Casual 

7.Ai vicii/dependente? 

Da; Rareori; Nu 

8.Esti o persoana introvertita sau extrovertita? 

Introvertit; Ambivert; Extrovertit 

9.Crezi in zodii? 
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Da; Nu 

10.Esti o persoana geloasa? 

Da; Nu 

11.Stilul muzical 

Pop; Rock; Hip hop 

12.Cat de organizat ești 

Dezordonat; Obișnuit; Organizat 

 

 

Fig. 4: Chestionar 
  
Deoarece site-ul a fost gandit pentru Valentine’s day participantii se puteau inscrie cu 3 zile 

inainte dar raspunsurile urmau sa fie publicate in in ziua de Valentine’s day asa ca dupa ce cineva 
completa formularul era redirectionat catre pagina de mai jos. 

 

 

Fig. 5: Pagina de așteptare 
 

În ziua de Valentine’s day, participanții puteau să intre în cont și să vadă numele persoanelor 
cu ca sunt compatibile, vârsta, clasa, compatibilitatea acestora și să le viziteze pagina de instagram. 
 

60



Conferinţa Naţională de Informatică Programare, Comunicare, Imaginație, Design 
10 Aprilie 2021, Sibiu, Romania 

 
 
 
 
 

 
 

 

Fig. 6:Pagina cu compatibilități 
  

Pentru a monitoriza mai bine pagina, am realizat o pagina tip Admin care putea fi accesata 
doar de mine unde puteam sa caut persoane după nume ca sa vad cu cine sunt compatibile si sa vad 
in timp real statisticile cu privire la participanți. 

 
Fig. 7:Pagina admin 
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Fig. 8: Schema bazei de date 
 

Baza de date a fost făcută in MySql si conține 2 tabele. Primul tabel este responsabil cu 
înregistrarea persoanelor, ținând minte toate datele acestora pe care le-au introdus in stagiul de 
înregistrare plus id-ul acestora și dacă au completat sau nu formularul. Am ales sa folosesc un câmp 
pentru reținerea vârstei si nu unul pentru data nașterii deoarece platforma a fost gândita pentru a fi 
folosita o singura data, dar daca platforma se va extinde devenind astfel un site de întâlniri, voi fi 
nevoit sa modific acest câmp. Al doilea tabel retine id-ul persoanei care a completat formularul si 
respectiv răspunsurile acesteia. Schema bazei de date se poate vedeam in imaginea de mai sus. 

 
Precizez în continuare că:  

- platforma este reponsivă astfel încât poate fi accesată de pe orice dispozitiv (telefon, 
calculator, televizor) fără a se pierde design-ul acesteia. 

- am luat masuri de protecție împotriva atacurilor care aveau ca obiectiv logarea cu atacuri de 
tip inject prin stagii de preparare înaintea trimiterii comenzilor către baza de date. 

- user-ul este deconectat din cont la ieșirea de pe site sau la accesarea paginilor principale 
dinaintea stagiului de logare.  

- daca cineva încerca sa acceseze paginile care necesitau ca userul sa fie logat in cont fără ca 
acesta sa fi trecut prin acel stagiu, era redirecționat către pagina de primire. 
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Fig. 9:Protecție împotriva atacurilor 
 

5. Algoritm folosit 
 
Fiecare întrebare necesita 3 răspunsuri: ce răspuns consideri tu ca ti se potrivește, ce răspuns 

ai vrea ca partenerul tău sa aleagă si cat de importanta este întrebarea pentru tine. 
Pentru secțiunea cat de importanta este întrebarea pentru tine opțiunile de răspunsuri erau la 

fel la toate întrebările fiind următoarele: Irelevant(0 puncte), Putin important(1 punct), Cat de cat(10 
puncte), Foarte important(50 puncte), Obligatoriu(250 puncte). 

Pentru a vedea daca 2 persoane sunt compatibile se fac doua punctaje: cat de compatibil este 
el cu tine, si cat de compatibil ești tu cu el. Pentru a vedea cat de compatibil este el cu tine se face 
un punctaj maxim însumând toate punctajele de la secțiunea “cat de importanta e întrebarea” , iar 
mai apoi se face încă un punctaj care îl obține persoana cu care verifici astfel: pentru fiecare 
întrebare verifici daca secțiunea “ce ai vrea sa răspundă” corespunde cu secțiunea „ ce consideri tu 
ca ti se potrivește” din formulatul lui. Daca se potrivește el obține puncte bazat pe răspunsul tău la 
secțiunea „cat de importanta este întrebarea”. 

Pentru a se afla in procente cat de compatibil este el cu tine se face următorul calcul: cat la 
suta reprezintă punctele obținute de el din punctajul maxim. 

 Se calculează cat de mult ești tu compatibil cu el reluând pașii de mai sus, doar ca de data 
asta tu obții puncte si se calculează din punctajul lui maxim. 

 Ca ultim pas, pentru a calcula procentul de compatibilitate se face media geometrica dintre 
„cat de compatibil este el cu tine” si „cat de compatibil ești tu cu el”. 

 Se vor afișa doar compatibilitățile de peste 85%. 
 De exemplu: la întrebarea „Cat de organizat ești?” răspunzi ca ești foarte organizat, vrei ca 
cealaltă persona sa fie foarte organizata si întrebarea este foarte importanta pentru tine. El răspunde 
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ca este foarte organizat, vrea ca cealaltă persoana sa fie mediu si este puțin importanta întrebarea. 
La întrebarea „Iți place sa fi in centrul atenției” tu răspunzi ca nu, vrei ca cealaltă persoana sa 
răspundă cu nu si întrebarea este puțin importanta, iar el răspunde ca da, vrea ca cealaltă persoana 
sa răspundă ca nu si întrebarea este cat de cat importanta. Din cele 51 de puncte pe care el le poate 
obține, el primește 50(foarte important) deoarece tu vrei sa fie foarte organizat, iar el spune ca este, 
dar nu primește 1(puțin important) deoarece tu vrei ca el sa nu vrea sa fie in centrul atenției, iar el 
vrea sa fie. Deci el se potrivește 98% cu tine. Viceversa, tu obții 10 din 11 puncte deci tu te 
potrivești cu el 91%. In final rezulta ca nivelul de compatibilitate intre voi doi este de 94%. 

6. Implementare 
 

 

Fig. 10:Crearea unui cont 
  

După ce utilizatorul completează chestionarul de înregistrare si apasă pe butonul „Register” 
toate datele sunt pasate funcției de mai sus. Funcția salvează instrucțiunea de crearea a unei coloane 
noi in baza de date cu informațiile oferite într-o variabila apoi stabilește legătura cu baza de date(in 
caz ca nu reușește returnează o eroare si trimite userul înapoi pe pagina de registre) urmând sa 
execute comanda. 

 
Fig. 11:Verificare email unic 
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Atunci când o persoana vrea sa își facă un cont, emailul introdus nu poate sa coincidă cu un 
email deja asociat cu un cont, așa ca funcția de mai sus rezolva aceasta problema conectându-se la 
baza de date si căutând emailul introdus in formular. Daca se dovedește ca emailul este deja asociat 
cu un cont, se revine pe pagina de register cu eroarea ”Email existent”. 

 

 

Fig. 12:Căutare perechi 
  
Figura de mai sus ilustrează algoritmul de găsire a perechilor. Acesta stabilește legătura cu 

baza de date, iar mai apoi extrage răspunsurile userului si a fiecărei persoane de gen opus, urmând 
sa calculeze compatibilitatea. Daca compatibilitatea este mai mare de 85 atunci id-ul potențialului 
partener cat si procentul de compatibilitate sunt stocate într-o matrice. 
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Fig. 13:Ordonare și afișare 
 

În continuarea algoritmului urmează codul din figura de mai sus care ordonează matricea cu 
potențialii parteneri crescător după procentul de compatibilitate prin metoda BubbleSort. Urmează 
sa se verifice daca sunt parteneri in matrice iar daca nu afișează mesajul „Capul sus, o sa vina si 
vremea ta.”. Ca si ultima etapa se afișează partenerii din matrice in ordine descrescătoare după 
compatibilitate. 

 
7. Concluzie și posibile dezvoltării viitoare 

  
În concluzie platforma BlDate este o platforma de întâlnit posibili parteneri pentru 

Valentine’s day care a stimulat peste 800 de adolescenți înscriși sa cunoască online persoane noi din 
același oraș, metoda offline fiind descurajata in contextul Covid 19. 

 Printre posibilele dezvoltări viitoare se regăsesc următoarele:  
- să se poată înscrie adolescenți din toata tara, iar sortarea să fie pe orașe; 
- adăugarea mai multor întrebări pentru o acuratețe mai mare; 
- adăugarea de mici joculețe precum ghicirea in cărți de tarot. 
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Implementarea unei criptomonede 
folosind tehnologia blockchain 

 
Ianc Octavian, Lupp Laurențiu, Ștefănescu Radu, Preda Georgeta 

 
 

Rezumat: Un blockchain este un sistem informatic distribuit care poate funcționa atât ca un 
registru digital, cât și ca o modalitate de transfer securizat al activelor fără intermediar. Este o 
tehnologie foarte promițătoare, având potențialul de a modifica transferurile financiare la fel cum 
internetul a modificat transferurile de informații. Proiectul nostru își propune sa demonstreze 
implementarea unui model simplu de criptomoneda bazat pe blockchain și pe tehnologia de verificare 
proof of work.  

 
Abstract: A blockchain is a digital immutable database that has many use cases, including 

trading assets. It is a very promising technology and it has the potential to change financial exchanges 
the same way the internet changed how we communicate with each other. Our project aims to 
implement a simple cryptocurrency based on a blockchain that uses a proof of work algorithm to 
validate transactions.  

 
1 Introducere 

 
Sistemul a fost realizat în Python, folosind framework-ul Flask [1] pentru crearea serverului 

care rulează aplicația. Pentru implementarea funcțiilor criptografice am utilizat biblioteca 
pycryptodome [2]. Structura de baza a proiectului a fost inspirată de articolul [5] și de proiectul [6].  
Este alcătuit din două aplicații, un server pentru nodurile rețelei, și unul pentru efectuarea 
tranzacțiilor și crearea de portofele digitale.  
 

2 Problemele tranzacționării centralizate 
 
Comerțul realizat în mod tradițional nu permite duplicarea banilor deoarece tranzacția este 

verificata de către instituții centralizate, adică bănci. Din cauza controlului acestora asupra 
conturilor noastre bancare suntem vulnerabili, deoarece aceasta ne poate bloca tranzacțiile sau ne 
poate închide contul când dorește.  

 
3 Soluția reprezentată de criptomonede 
 
Tehnologia criptomonedelor propune eliminarea instituției teste de verificare și înlocuirea 

acesteia cu o baza de date publică, numita blockchain și distribuită pe mai multe computere din 
rețea [3]. Blockchain-ul este imutabil, putându-se doar adăuga tranzacții noi. Securitatea sistemului 
este asigurată prin metode de validare (proof of work, proof of stake etc.), ce fac imposibilă 
modificarea tranzacțiilor anterioare fără a avea la dispoziție resurse informatice considerabile 
(putere de calcul, spațiu de stocare etc). Validarea tranzacțiilor individuale este asigurata prin 
criptografia cu cheie publica, ce permite verificarea ambelor părți implicate. Pentru a realiza o 
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tranzacție avem nevoie de cheia privată a portofelului din care trimitem si de cheia publica a celui 
care primește.  

 
4 Funcționarea nodurilor rețelei  

 
Componenta cea mai importantă a criptomonedei noastre este reprezentată de nodurile rețelei. 

Acestea validează tranzacțiile noi și le stochează pe cele deja verificate, comunicând totodată cu 
celelalte noduri pentru a se sincroniza și pentru a verifica acuratețea datelor stocate. 
 
    def submit_transaction(self, sender_address, recipient_address, value, 

signature): 

        transaction = OrderedDict({'sender_address': sender_address, 

                                   'recipient_address': recipient_address, 

                                   'value': value}) 

        if sender_address == MINING_SENDER: 

            self.transactions.append(transaction) 

            return len(self.chain) + 1 

        else: 

            transaction_verification = 

self.verify_transaction_signature(sender_address, signature, transaction) 

            sufficient_funds = (int(self.get_balance(sender_address)['balance']) 

> int(transaction['value'])) 

            if not transaction_verification: 

                return 1 

            elif not sufficient_funds: 

                return 2 

            self.transactions.append(transaction) 

            self.save_chain() 

            return len(self.chain) + 1 

 
Funcția submit_transaction primește informațiile legate de o tranzacție și le stochează în 

forma unui dicționar, pentru acces intuitiv și facil. Ea verifica totodată și ca persoana care trimite sa 
fie ori administratorul rețelei (în situația plăților pentru mineri), ori sa dețină cheia privată a 
portofelului din care se trimite (în cazul tranzacțiilor între utilizatori). Daca este corecta, tranzacția 
va fi adăugată in lista celor curente, pentru a fi stocata permanent in următorul nod minat. 

 
    def verify_transaction_signature(self, sender_address, signature, 

transaction): 

        public_key = RSA.importKey(binascii.unhexlify(sender_address)) 

        verifier = PKCS1_v1_5.new(public_key) 

        h = SHA.new(str(transaction).encode('utf8')) 

        return verifier.verify(h, binascii.unhexlify(signature)) 

 

Funcția verify_transaction_signature se asigura ca detaliile tranzacției au fost într-adevăr 
trimise de persoana care susține că le-a trimis. Aceasta verifica dacă semnătura tranzacției 
corespunde cheilor criptografice ale emitentului. 

 
@app.route('/mine', methods=['GET']) 

def mine(): 

    last_block = blockchain.chain[-1] 

    nonce = blockchain.proof_of_work() 

 

    blockchain.submit_transaction(sender_address=MINING_SENDER, 

recipient_address=blockchain.node_address, 

                                  value=MINING_REWARD, signature="") 

 

    previous_hash = blockchain.hash(last_block) 

    block = blockchain.create_block(nonce, previous_hash) 
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    response = { 

        'message': "New Block Forged", 

        'block_number': block['block_number'], 

        'transactions': block['transactions'], 

        'nonce': block['nonce'], 

        'previous_hash': block['previous_hash'], 

    } 

    return jsonify(response), 200 

 

Când routerul /mine este apelat, sunt efectuate operațiile necesare pentru minarea unui nou 
bloc. Minerul trebuie sa realizeze o serie de operații matematice ce necesita putere de calcul. În 
cazul nostru, el trebuie să găsească un număr, numit nonce, astfel încât primele cifre ale hash-ul 
blocului sa fie ‘0’. În acest fel, modificarea dificultăți minării, si, implicit, a securității rețelei, este 
ușor de modificat, prin creșterea numărului de zerouri. Într-un final, minerul este răsplătit pentru 
munca sa, primind un reward. 

Hash-ul unui bloc depinde atât de tranzacțiile stocate în acesta, cat si de cele precedente, astfel 
încât modificarea unei tranzacții deja validate necesita modificarea tuturor celor care o urmează în 
lanț. Aceasta operațiune necesita o putere de calcul formidabilă, dificil de atins în practică. 
 
    def hash(self, block): 

        block_string = json.dumps(block, sort_keys=True).encode() 

        return hashlib.sha256(block_string).hexdigest() 

 

    def proof_of_work(self): 

        last_block = self.chain[-1] 

        last_hash = self.hash(last_block) 

 

        nonce = 0 

        while self.valid_proof(self.transactions, last_hash, nonce) is False: 

            nonce += 1 

 

        return nonce 

 

    def valid_proof(self, transactions, last_hash, nonce, 

difficulty=MINING_DIFFICULTY): 

        guess = (str(transactions) + str(last_hash) + str(nonce)).encode() 

        guess_hash = hashlib.sha256(guess).hexdigest() 

        return guess_hash[:difficulty] == '0' * difficulty 

 
    def create_block(self, nonce, previous_hash): 
        block = {'block_number': len(self.chain) + 1, 

                 'timestamp': time(), 

                 'transactions': self.transactions, 

                 'nonce': nonce, 

                 'previous_hash': previous_hash} 

 

        self.transactions = [] 

 

        self.chain.append(block) 

        self.save_chain() 

        return block 

 
5 Funcționarea clientului 

 
Portofelul reprezintă perechea (cheie publica, cheie privata) cu care se fac tranzacțiile. Cele 

doua chei sunt generate prin algoritmul de criptare cu cheie publică RSA. Route-ul /wallet/new, 
apelat prin metoda GET, executa funcția de generare a unui portofel nou, format din cheia privată și 
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cea publică aferentă. Route-ul de tip POST /generate/transaction trimite nodului informațiile 
necesare efectuării tranzacției dorite de utilizator (cheile sale publică și privată, cheia publică a 
primitorului, valoarea tranzacției) semnate criptografic, pentru a fi verificate și încărcate în 
blockchain de către nod. 

 
@app.route('/wallet/new', methods=['GET']) 

def new_wallet(): 

    random_gen = Crypto.Random.new().read 

    private_key = RSA.generate(1024, random_gen) 

    public_key = private_key.publickey() 

    response = { 

        'private_key': 

binascii.hexlify(private_key.exportKey(format='DER')).decode('ascii'), 

        'public_key': 

binascii.hexlify(public_key.exportKey(format='DER')).decode('ascii') 

    } 

 

    return jsonify(response), 200 

 
@app.route('/generate/transaction', methods=['POST']) 

def generate_transaction(): 

    sender_address = request.form['sender_address'] 

    sender_private_key = request.form['sender_private_key'] 

    recipient_address = request.form['recipient_address'] 

    value = request.form['amount'] 

 

    transaction = Transaction(sender_address, sender_private_key, 

recipient_address, value) 

 

    response = {'transaction': transaction.to_dict(), 'signature': 

transaction.sign_transaction()} 

 

    return jsonify(response), 200 

 

6 Interfața grafică a aplicației 
 
Fișierele HTML sunt servite de către serverul Flask pentru a facilita operațiunile realizate de 

către rețea. Astfel utilizatorul poate crea noduri proprii, pe care sa conecteze cu celelalte existente în 
rețea, preluând conținutul actual al blockchainului de la acestea. 

 

 
Fig. 1: Interfața pentru adăugarea unui nod nou 

Accesând pagina principală a interfeței nodului, utilizatorul poate mina un nou bloc, 
securizând tranzacțiile aflate în așteptare în acel moment. 
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Fig. 2: Interfața pentru vizualizarea tranzacțiilor existente pe nod 

 

7 Îmbunătățiri 
 
O primă îmbunătățire a fost adăugarea unei funcționalități de interogare a soldului unui 

portofel și de verificare a acestuia înaintea efectuării unei tranzacții. 
 

def get_balance(self, address): 

        balance = 0 

        for block in self.chain: 

            for transaction in block['transactions']: 

                if transaction['sender_address'] == address: 

                    balance -= int(transaction['value']) 

                elif transaction['recipient_address'] == address: 

                    balance += int(transaction['value']) 

        response = { 

            'balance': balance 

        } 

        return response 

 

Funcționalitatea este adăugată cu ajutorul metodei get_balance, care iterează prin toate 
tranzacțiile salvate în chain și calculează soldul existent la o anumită adresă. Funcției de validare a 
unei tranzacții i-a fost adăugată o condiție pentru verificarea soldului plătitorului. 

 
sufficient_funds = (int(self.get_balance(sender_address)['balance']) > 

int(transaction['value'])) 

 
Am adăugat în cadrul clientului o pagina pentru interogarea soldului unei adrese. Aceasta 

poate fi folosită atât pentru propriul portofel, cat și pentru verificarea unui potențial partener de 
tranzacționare. 
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Fig. 3: Interfața pentru vizualizarea soldului 

Folosind librăria de Javascript alertify am implementat alerte intuitive pentru utilizatori, care 
sa îi anunțe cu privire la rezultatul unei operațiuni. 

 

 

Fig. 4: Model de alerta 

Pe partea de noduri, am adăugat utilizatorului posibilitatea de a modifica adresa în care 
dorește sa primească recompensele pentru minare.  

De asemenea, am adăugat salvarea informațiilor stocate de un nod după fiecare tranzacție pe 
un suport nevolatil, pentru ca datele sa nu se piardă la întreruperea alimentării cu energie sau la 
restartarea serverului. 
 
    def save_chain(self): 

        with open('blockchain_data.pkl', 'wb') as output: 

            pickle.dump(self, output, pickle.HIGHEST_PROTOCOL) 

            output.close() 

 
La instanțierea clasei blockchain se verifica existenta backup-ului iar, dacă acesta nu exista, se 
creează un nou lanț gol și se încearcă recuperarea datelor de pe celelalte noduri. 
 
if path.exists('blockchain_data.pkl'): 

    with open('blockchain_data.pkl', 'rb') as input_file: 

        blockchain = pickle.load(input_file) 

else: 

    blockchain = Blockchain() 
 

8 Securitate 
  

Problema Double-Spending a apărut odată cu tranzacțiile digitale. Când tranzacționăm cu 
bani fizici, dacă eu îi ofer cuiva 1 leu, acea bancnota nu mai este in posesia mea, dar când discutam 
despre blockchain, exista atacuri speciale care presupun dublarea unei sume de bani prin trimiterea 
acesteia rapid la doua adrese. Aceasta problema este rezolvata de blockchain prin așteptarea 
confirmării unei tranzacții pana sa înceapă procesarea la cea de a doua. 
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Fig. 5: Ilustrare a problemei dublei cheltuieli 

Cu toate acestea, de departe cel mai periculos tip de atac ar fi atacul de 51%, acesta 
presupunând monopolizarea rețelei descentralizate prin controlarea majorității puterii de procesare. 
Pe cat de amenințător suna, acest atac este aproape imposibil de realizat când discutam despre rețete 
consacrate cum ar fi Bitcoin pentru ca presupune sume uriașe de bani și totodată un asemenea atac 
ar devaloriza moneda considerabil făcându-l futil din punct de vedere al efortului. 

 
9 Concluzie 

 
Cu toate că sistemele blockchain implementat în practică sunt de o complexitate foarte mare, 

pentru a face față unei game cât mai largi de atacuri și încercări de fraudare, aplicația noastră a 
reușit să-i reproducă principiul de funcționare și capabilitățile de bază.  

Considerăm acest domeniu deosebit de important pentru dezvoltarea viitoare a societății 
noastre și pentru existența unei lumi ipotetice, lipsită de controlul instituțiilor financiare 
centralizate. Sistemul blockchain are potențialul de a fi utilizat nu doar pentru criptomonede, ci și 
pentru autentificarea oricărui fel de documente oficiale (acte de proprietate, declarații etc.). 
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KEEP IT SAFE! 
 

Marin Matei, Oprean Tudor, Oancea Monica 
 
 

Rezumat: Jocul creat se numește KEEP IT SAFE! Acesta este un joc de tip Tower Defense, care are ca  
scop principal apărarea bazei împotriva atacurilor inamicilor. Numele este în limba engleză și înseamnă 
„Ține-l în siguranță!” Se face referire la baza de la sfârșitul fiecărui drum care trebuie apărată de 
inamici. În timp ce baza este atacată de către tancuri sau avioane inamice, jucătorul trebuie să găsească 
cele mai bune poziții strategice în care poate să plaseze turnurile care pot să îi asigure într-o oarecare 
măsură protecție față de valurile de inamici care atacă. Jocul este simplu și ușor de înțeles, dar 
interesant. Faptul că jucătorul luptă împotriva inteligenței artificiale potențează distracția. Jocul este 
creat în Unity, pe baza unui template care oferă diferite modele 3D (precum tancurile, copacii, potecile, 
și lumile). Jocurile din Unity pot fi exportate ulterior pentru diferite platforme precum WebGL, 
Windows, Android, IOS și MacOS. KEEP IT SAFE! este disponibil pe WebGL, Windows și MacOS. 
Astfel, el este disponibil online, jucătorii putând să se joace în orice browser sau să îl descarce. Aceste 
acțiuni vor putea fi desfășurate gratuit pe platforma online https://itch.io la adresa 
https://jamglass.itch.io/keep-it-safe. Pentru o calitate mai bună a graficii și a jocului, se recomandă 
descărcarea jocului.    

 
Abstract: The game created is called KEEP IT SAFE! This is a Tower Defense Game whose main 
purpose is to defend the base against the attacks of enemies. Reference is made to the base at the end of 
each road that must be defended against enemies. While the base is being attacked by enemy tanks or 
planes, the player must find the best strategic positions in which to place the towers that can provide 
some protection against the waves of attacking enemies. The game is simple and easy to understand, but 
interesting. The fact that the player fights against artificial intelligence enhances the fun. The game has 
been created in Unity, based on a template that offers different 3D models (such as tanks, trees, paths, 
and worlds). Unity games can later be exported to various platforms such as WebGL, Windows, 
Android, IOS and MacOS. KEEP IT SAFE! is available on WebGL, Windows and MacOS. Thus, as it 
is available online, the users can play in any browser or download it. These actions can be carried out 
free of charge on the online platform https://itch.io at https://jamglass.itch.io/keep-it-safe. For a better 
quality of the graphics and the game, it is recommended to download the game. 

 
1 Introducere 

 
KEEP IT SAFE! este un joc de tip Tower Defense care are ca scop apărarea bazei de către 

atacurile tancurilor și avioanelor inamice. Jocurile de tip Tower Defense sunt încă foarte populare, 
deși perioada lor de „glorie” a avut loc, conform Wikipedia, în anii 2007-2008 și au continuat să 
revoluționeze lumea jocurilor până în anul 2018. În ciuda acestui fapt, autorii au ales să creeze acest 
joc, deoarece obișnuiau să se joace cu plăcere acest tip de jocuri, luând astfel naștere dorința de a 
îmbunătăți designul și calitatea acestui tip de joc și de a-l aduce la un nivel superior. De asemenea, 
și-au autoimpus provocarea de a crea un joc tridimensional, acesta fiind principalul obiectiv.  

Pentru crearea jocului a fost folosită platforma Unity. Pentru scrierea codului propriu-zis s-a  
utilizat limbajul de programare C# și editorul de cod Visual Studio Code. Conținutul de grafică este 
foarte vast, jocul având foarte multe efecte speciale pentru explozii sau urma lăsată în aer de 
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proiectile. Aceste efecte au fost realizate cu ajutorul Unity’s Particle System, putând crea astfel o 
multitudine de particule care ar simula o explozie.  

În total, jocul este bazat pe 53 de fișiere de cod, fiecare având un scop diferit. Cele mai 
importante dintre aceste fișiere sunt cele ce înglobează codul de tragere, cele de mișcare a 
camerei/zoom, cele de urmărire a potecii pe care se deplasează inamicii și cele de generare a 
tancurilor și a dronelor atacatoare. 

Articolul este structurat pe patru părți. În secțiunea a doua este prezentat în detaliu jocul 
propriu-zis, modul în care a fost creat și toate funcționalitățile sale. Partea a treia conține concluzia 
articolului, iar la sfârșitul articolului sunt enumerate sursele și autorii proiectului. 

 
2 Descriere amănunțită a jocului și a sistemului de funcționare 

 
Toate fișierele de cod se găsesc în folder-ul denumit Scripts, în care se află de altfel și restul 

fișierelor, precum cele cu efecte sonore sau efecte speciale. Majoritatea fișierelor au o lungime de 
aproximativ 200 de linii de cod.  

Unul dintre cele mai importante fișiere de cod este cel care învață tunurile de apărare să 
tragă, de unde îi vine și denumirea în engleză, Targetting. Acesta este unul dintre cele mai necesare 
coduri și a fost realizat cu ajutorul unor cunoștințe matematice și fizice prezentate mai amănunțit în 
cele ce urmează. Multe dintre fișiere folosesc doar acțiuni predefinite în librăria de cod Unity, cum 
ar fi mișcarea camerei sau lumina. Pornirea jocului este dată de următoarea secvență de cod: În 
primul rând, se caută nivelul solicitat de jucător, apoi se face un scurt debug și se verifică dacă 
nivelul este completat. 

 
        /// <param name="levelId">The levelId to mark as complete</param> 

        /// <param name="starsEarned"></param> 

        public void CompleteLevel(string levelId, int starsEarned) 

        { 

            if (!levelList.ContainsKey(levelId)) 

            { 

                Debug.LogWarningFormat("[GAME] Cannot complete level with id = {

0}. Not in level list", levelId); 

                return; 

            } 

 

            m_DataStore.CompleteLevel(levelId, starsEarned); 

            SaveData(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Gets the id for the current level 

        /// </summary> 

        public LevelItem GetLevelForCurrentScene() 

        { 

            string sceneName = SceneManager.GetActiveScene().name; 
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            return levelList.GetLevelByScene(sceneName); 

        } 

 
Pentru a le oferi însă turnurilor posibilitatea de a trage, trebuie luate în considerare unghiul de 

tragere, distanța și forța cu care este propulsat proiectilul. De aceea am introdus diferite constante 
matematice și legi din fizică pentru ca jocul să pară cât mai real și pentru ca utilizatorul să aibă o 
experiență satisfăcătoare. Printre acestea se regăsesc și unghiurile lui Euler (Fig.1) și cuaternionii 
(Fig.2), elemente pe care le-am folosit pentru sistemul de tragere a turnurilor. Conform Wikipedia, 
ambele sunt aplicate în spațiul tridimensional, motiv pentru care acestea se regăsesc în majoritatea 
jocurilor 3D. În jocul prezentat, unghiurile lui Euler sunt utilizate pentru poziționarea obiectelor 
rigide în spațiul tridimensional, iar cuaternionii – care sunt numere hipercomplexe (numere obținute 
prin extinderea mulțimii numerelor complexe) – au rolul de a coordona rotațiile în mediul 3D. 
Ecuația de mai jos reprezintă formula de calcul a unui cuaternion, conform 
https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_angles și https://en.wikipedia.org/wiki/Quaternion.  

 
H=a*1+b*i+c*j+d*k , unde a, b, c, d = numere reale, 1, i, j, k = cuaternioni unitate       (1.1) 

 

                  
        

Fig. 1: Unghiurile lui Euler                                                Fig. 2: Cuaternionii 
 

 
        protected virtual void AimTurret() 

        { 

            if (turret == null) 

            { 

                return; 

            } 

 

            if (m_CurrrentTargetable == null) // do idle rotation 

            { 

                if (m_WaitTimer > 0) 

                { 

                    m_WaitTimer -= Time.deltaTime; 

                    if (m_WaitTimer <= 0) 

                    { 
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                        m_CurrentRotationSpeed = (Random.value * 2 -

 1) * idleRotationSpeed; 

                    } 

                } 

                else 

                { 

                    Vector3 euler = turret.rotation.eulerAngles; 

                    euler.x = Mathf.Lerp(Wrap180(euler.x), 0, m_XRotationCorrect

ionTime); 

                    m_XRotationCorrectionTime = Mathf.Clamp01((m_XRotationCorrec

tionTime + Time.deltaTime) / idleCorrectionTime); 

                    euler.y += m_CurrentRotationSpeed * Time.deltaTime; 

 

                    turret.eulerAngles = euler; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                m_WaitTimer = idleWaitTime; 

 

                Vector3 targetPosition = m_CurrrentTargetable.position; 

                if (onlyYTurretRotation) 

                { 

                    targetPosition.y = turret.position.y; 

                } 

                Vector3 direction = targetPosition - turret.position; 

                Quaternion look = Quaternion.LookRotation(direction, Vector3.up); 

                Vector3 lookEuler = look.eulerAngles; 

                float x = Wrap180(lookEuler.x); 

                lookEuler.x = Mathf.Clamp(x, turretXRotationRange.x, turretXRota

tionRange.y); 

                look.eulerAngles = lookEuler; 

                turret.rotation = look;     } } 

 
În timpul procesului de construcție au fost folosite în mare parte modele 3D gratuite pe care 

le-am preluat de pe Unity Assets Store și din template-ul inițial, cu excepția unora, cum ar fi copacii 
și stâncile, pe care le-am modelat în Blender. După crearea lumilor au urmat detaliile, anume 
efectele sonore și particulele (Fig.3). 
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Fig.3: Nivelul 5 
 

La pornirea jocului apare meniul din Fig.4, iar pentru accesarea unui level se apasă pe butonul 
Level Select care va deschide o listă cu toate nivelele de joc existente (Fig.5). Meniul este unul cu 
un design simplu și curat, facilitând o accesare ușoară a jocului.  

 

 
 

Fig.4: Meniul principal 
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Fig.5: Meniul de selectare a nivelelor 
 

Există o varietate largă de turnuri de apărare dintre care jucătorii pot alege pentru a-și apăra 
baza (Fig. 6). Acestea au diferite întrebuințări, unele fiind capabile să atace doar inamicii tereștri, 
altele doar pe cei aerieni, pe când cele mai utile pot ataca atât inamicii de la sol, cât și pe cei din 
spațiul aerian. Acestea sunt (în ordine de la stânga la dreapta în figura 6): mitraliera, lansatorul de 
rachete, pușca cu plasmă, generatorul de energie, pilonul de încetinire și lansatorul de bombe. 

 

 
 

Fig.6: Meniu de selectare a armelor 
 

Printre tunuri, tancuri, avioane și turnuri de apărare mai există și o altă formă de protejare a 
bazei, care constă într-un turn cu rolul de încetinire a inamicilor. Acest turn oferă mai mult timp 
turnurilor de apărare să acționeze asupra inamicilor, facilitând astfel procesul de apărare. 
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Fig.7: Turn de încetinire în acțiune 
 
Pe lângă faptul că există diverse modele pentru construcțiile de apărare, acestea pot fi 

îmbunătățite pentru a asigura o protecție superioară contra unui atac mai puternic. Pentru a 
îmbunătăți o construcție, se folosește energie (Figura 9 prezintă posibilitățile de îmbunătățire a 
unui turn), care se câștigă atât prin eliminarea tancurilor inamice, cât și prin construirea unor 
generatoare de energie care produc puncte noi la un anumit interval de timp. Energia mai este 
necesară și la construcția de noi turnuri.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.8: Generator de energie în acțiune 

 
 

Fig.9: Meniu îmbunătățire

Inamicii se bazează pe inteligență artificială și știu prin urmare mereu să aleagă drumul 
mai scurt și să meargă pe partea cu cele mai puține turnuri de apărare. Astfel, jocul devine o 
provocare din ce în ce mai mare, pe măsură ce trec mai multe valuri. Antrenarea acestei 
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inteligențe artificiale a durat în jur de 4 ore și a fost realizată prin crearea provizorie a unor 
așa-numite colidere așezate la marginea drumului. Astfel, de câte ori mașinuțele se izbeau de 
colidere, memorau care era drumul greșit și încercau din nou, pe alt drum.  În Fig.3 se poate 
observa cel mai bine cum acționează inteligența artificială. Mecanismul de identificare a 
drumului corect se bazează și pe careurile albe vizibile în Fig.3. Acestea sunt numite noduri, 
iar mașinuțele sunt instruite să se deplaseze de la un nod la altul, evitând coliderele amintite 
mai devreme. Nodurile au fost plasate manual, dar traiectoria a fost calculată automat și este 
reprezentată prin liniile galbene care se pot observa tot în Fig.3.   

De asemenea, jucătorul poate alege între două metode de poziționare a turnurilor de 
apărare: Grid Placement Areas (Figura 10) care permite plasarea mai multor turnuri în 
același loc și Single Placement Areas (Figura 11) care, după cum sugerează și numele, 
permite plasarea unui singur turn într-o anumită zonă. Acest lucru vine desigur cu avantaje. 
Zonele în care jucătorul poate plasa doar un turn se află mai sus, ceea ce oferă o rază mai 
mare de tragere.             

                       

 
 

Fig.10: Grid Placement 
 

 
 

Fig.11: Single Placement 
 

În meniu există și opțiunea de modificare a volumului (Fig.12). Există trei tipuri de 
volume, pentru muzică, efecte sonore, iar opțiunea Master Volume este pentru a modifica 
volumul total. 

82



Conferinţa Naţională de Informatică Programare, Comunicare, Imaginație, Design 
10 Aprilie 2021, Sibiu, Romania 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig.12: Meniu Volum 
 

Jocul se termină în momentul în care jucătorul trece cu cel puțin o viață (din cele 10 de 
la început) de toate valurile de inamici. Jocul se mai poate termina de asemenea și în 
momentul în care jucătorul pierde toate viețile. De asemenea, în funcție de numărul de vieți 
rămase, jocul va genera la sfârșit un anumit punctaj pe care îl va afișa. 
 

 
 

Fig.13: Nivel în desfășurare 
 

3 Concluzie 
 
În concluzie, jocul Keep it Safe! este un joc 3D de tip Tower Defense, ce implică 

gândirea strategică și care folosește tehnologii moderne pentru a conferi calitate. Jocul este 
foarte interactiv, utilizatorul jucând împotriva unui creier virtual, calculatorul, care poate lua 
decizii singur, în funcție de circumstanțe. Plasarea logică a turnurilor de apărare antrenează 
gândirea utilizatorilor, iar evaluarea în stele de la final îi poate motiva pe aceștia să găsească 
metoda corectă de a împiedica inamicii să ajungă la bază. În viitor, jocul se poate extinde 
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către infinit, adăugându-se nivele și alte modele de inamici și turnuri de apărare. 
Îmbunătățirea jocului nu va consta doar în cantitate suplimentară, ci și în calitate superioară. 
De aceea, autorii se gândesc să adauge o funcție de machine learning, care va permite 
calculatorului să analizeze modul de joc al adversarilor umani, și în timp, să devină mai bun, 
poate chiar imbatabil. Cu un design simplu, dar intuitiv, jocul ar putea găsi apreciere pe 
marile platforme de gaming.  
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O metodă iterativă de generare a fractalilor 

Oleksik Vlad, Stănculescu Adina 

Rezumat: Lucrarea prezintă o metodă iterativă ce poate fi utilizată în generarea fractalilor, pentru a evita 
constrângerile legate de „umplerea” stivei, care apar în cazul alegerii unei metode de generare 
recursive. Aplicația este concepută ca o colecție de fractali realizați prin metoda iterativă de generare, 
cunoscută sub numele de „Jocul haosului”, întrucât presupune existența unui element pseudoaleatoriu. 
Interfața grafică a aplicației, meniurile și reprezentarea fractalilor sunt realizate în cod scris în întregime 
în limbajul C++ utilizând biblioteca grafică (graphics.h). Aplicația permite efectuarea unor setări de 
către utilizator pentru modificarea aspectului fractalilor generați, precum și o funcție pentru obținerea 
unui fractal din parametri setați aleatoriu. 

Abstract: This paper presents an iterative method used for generating fractals while avoiding the 
constraints of a recursive process, such as a stack overflow. The program is designed as a collection of 
fractals realised using the iterative method, known as  „The chaos game”, as it includes a pseudo-
random element. The user interface of the application, the menus and the fractal drawing are realised 
entirely in the C++ programming language, using the graphics.h graphic library. The program allows 
for user settings which influence the aspect of the generated fractals and has a function for obtaining a 
fractal from randomly selected parameters. 

1 Introducere 

Fractalii sunt structuri geometrice cu proprietatea remarcabilă că o subdiviziune a acestora 
este similară cu întregul. Aceștia au fost descriși în mod riguros pentru prima dată de Benoît 
Mandelbrot, în teoria sa publicată în anul 1975 [1]. Așa cum există numeroase metode de a descrie 
matematic fractalii, există o multitudine de aplicații în viața reală ale acestor elemente în aparență 
pur teoretice, abstracte. 

Una dintre cele mai importante aplicații ale fractalilor este comprimarea imaginilor la o 
dimensiune semnificativ mai mică decât cea necesară pentru stocarea acestora în formatul BMP 
(necomprimat) [2-4]. Acest algoritm se bazează pe observația că diferite părți ale unei imagini 
reprezentând un cadru natural se aseamănă cu alte părți din imaginea respectivă. 

Majoritatea fractalilor au proprietatea că o versiune mai mică a întregului se repetă de k ori 
(k>1). Pentru generarea acestora, cea mai cunoscută abordare este cea recursivă, utilizând k apeluri 
recursive la fiecare pas. Pentru triunghiul lui Sierpiński, de exemplu, există k=3 triunghiuri mai 
mici aflate în componența structurii originale (Figura 1) [5]. 

Acest algoritm este intuitiv, ușor de înțeles și programul rezultat va fi de dimensiune mică, dar 
dezavantajele acestei implementări sunt reprezentate de modul în care recursivitatea este tratată la 
execuție. Așa cum este cunoscut, pentru a putea reveni la o instanță superioară în ierarhie după  
terminarea unei ștergeri, fiecare nou apel al procedurii de ștergere va introduce, pe stiva 
programului, un nou nivel. Întrucât se dorește apropierea cât mai mare a rezultatului algoritmului de 
varianta infinită, teoretică a fractalului, problema principală a acestei metode recursive este 
creșterea logaritmică (în bază k) a memoriei necesare pentru rularea programului, odată cu numărul 
de pași. 
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Fig. 1: Generarea recursivă a triunghiului lui Sierpiński [5] 

 
În stivă se va introduce câte un nivel la fiecare „intrare” în fractal, stiva conținând o „adresă” de tip 
„Sus -> Stânga -> Sus -> Dreapta -> …” pentru triunghiul actual. Pentru a ierarhiza un număr de 3n 
triunghiuri, lungimea maximă necesară a „adresei” (stivei) este de n, creșterea fiind de tip 
logaritmic. Deși aceasta este o creștere destul de lentă, pentru o adâncime a recursivității ce produce 
o calitate înaltă a fractalului, ar fi necesară atingerea și chiar depășirea limitei stivei. 

Este, de asemenea, de menționat că algoritmul anterior prezentat presupune cunoașterea 
prealabilă a numărului dorit de pași, oprirea desenării înainte de finalizarea programului rezultând 
într-un fractal incomplet. 

Un alt algoritm pentru generarea fractalilor este cunoscut sub numele de „Jocul haosului”, 
denumit astfel de matematicianul Michael Barnsley în cartea sa „SuperFractali” [6-9]. Michael 
Barnsley este un cercetător care a contribuit în mod activ la perfecționarea unui algoritm de 
comprimare a imaginilor bazat pe fractali. Utilizarea acestui algoritm pentru generarea triunghiului 
lui Sierpiński constă în alegerea a 3 puncte în plan, A, B și C, numite ținte. În continuare, se va fixa 
un punct oarecare X0 în plan. Pentru fiecare pas (notat p), se alege în mod aleatoriu, cu probabilitate 
egal distribuită, una dintre ținte, și se notează cu Xp mijlocul segmentului determinat de ținta aleasă 
(A, B sau C) și ultimul punct X stabilit (Xp-1). După efectuarea unui număr mare de pași, mulțimea 
punctelor X din plan va reprezenta exact fractalul dorit (Figura 2). 

 

Fig. 2: Triunghiul lui Sierpiński rezultat iterativ din aplicația concepută 

Prin schimbarea numărului de ținte, a fracției din distanța parcursă până la o țintă și 
introducerea unui parametru reprezentând unghiul pe care dreapta dintre ținta aleasă și ultimul 
punct Xp-1 îl determină cu dreapta Xp-1 Xp, se poate obține o gamă foarte variată de fractali. 

86



Conferinţa Naţională de Informatică Programare, Comunicare, Imaginație, Design 
10 Aprilie 2021, Sibiu, Romania 

 
 
 
 
 

 
 

2 Teoria Jocului haosului 

Teoria din spatele acestei apariții neașteptate a unui fractal într-un proces nu doar aparent fără 
legătură cu recursivitatea, ci și haotic, este un truc matematic aplicat pentru numere foarte mari ce 
permite înlăturarea elementului recursiv dintr-un proces similar celui descris în Figura 1. 

Dacă, în loc să alegem la fiecare pas o singură țintă, la întâmplare, am merge, în același timp, 
spre toate cele 3 ținte, introducând, pentru fiecare punct de la pasul curent, încă 3 puncte, rezultatul 
obținut va corespunde Figurii 3 [10]. 

 

Fig. 3: Fiecare punct generează 3 puncte provenite din deplasarea spre câte o țintă [10] 

Se observă că zonele albe sunt „zone interzise”, zone în care nu se poate ajunge din interiorul 
triunghiului mare. Toate celelalte zone (fractalul propriu-zis) reprezintă mulțimi de puncte colorate 
după ținta spre care se face deplasarea. Astfel, apariția triunghiului lui Sierpiński este o 
particularitate a deplasării unui punct cu jumătatea distanței spre fiecare țintă, și, prin urmare, 
fractalul este generat tot prin procesul recursiv și nu este un rezultat al componentei aleatorii. 

Introducerea celor 3 noi puncte la fiecare pas reprezintă principala problemă cu utilizarea 
memoriei, întrucât este necesară memorarea tuturor punctelor care rămân de procesat la un moment 
dat. 

Deoarece numărul de pași efectuați, și deci numărul de puncte plasate, este foarte mare (în 
aplicația ce va fi prezentată în continuare,         ), dacă s-ar elimina, la întâmplare, o parte 
(mare) din puncte, rezultatul nu ar fi semnificativ influențat ca dimensiuni și formă. La nivel 
teoretic, numărul de puncte fiind infinit, eliminarea oricâtor puncte va păstra fractalul original. Prin 
alegerea, în mod aleatoriu, a unei singure ținte la fiecare pas, se realizează exact această eliminare, 
într-un mod ce prezintă numeroase avantaje, întrucât se poate ignora lista de puncte la care se revine 
(se poate exclude procesul de introducere pe stivă a nivelurilor), memorând doar punctul curent și 
calculând noul punct ca o funcție (matematică) a acestui punct. Algoritmul recursiv se poate reduce, 
astfel, la unul iterativ, cu compensarea pentru ștergerea unor puncte prin creșterea numărului de 
pași. 

Această metodă de generare este una ce se poate generaliza pentru orice fractal, dar poate fi 
necesară introducerea altor parametri/constrângeri, în funcție de particularități ale algoritmului de 
generare pentru fiecare fractal în parte. 

3 Implementarea sub formă de aplicație C++ 

Pornind de la descrierea acestui algoritm, am creat o aplicație în limbajul C++, în mediul de 
dezvoltare Code::Blocks, utilizând exclusiv biblioteca grafică (graphics.h) pentru desenarea 
fractalilor. Aplicația implementează algoritmul prezentat anterior, pentru a genera diverși fractali și 
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chiar fractali generați după parametri aleși (pseudo)aleatoriu. Aplicația are un meniu principal (Fig. 
7), din care se poate accesa o secțiune „Tur” (Figura 4), care prezintă conceptul pe care se bazează 
algoritmul, o secțiune de desenare, atât după anumite valori implicite, cât și după un set de 
parametri dați de utilizator și o secțiune pentru diverse alte setări. 

3. 1. Desenarea fractalului propriu-zis 
Întrucât desenarea fractalilor se face punct cu punct (nu neapărat pixel cu pixel, dimensiunea 

unui punct fiind o variabilă setată de către utilizator), unitatea funcțională a programului este 
desenarea unui punct: bar(x-d/2,y-d/2,x+(d+1)/2,y+(d+1)/2);, unde x și y sunt coordonatele 
centrului punctului, iar d este dimensiunea punctului (latura unui pătrat considerat punct). 

Pentru deplasarea cu f procente din distanța spre ținta aleasă, pe o dreaptă ce face un unghi de 
alpha radiani cu dreapta determinată de punctul curent și țintă, s-a folosit următoarea formulă: 

x1=cos(alpha)*(xt-x)-sin(alpha)*(yt-y)+x; 

y1=sin(alpha)*(xt-x)+cos(alpha)*(yt-y)+y; 

xnou=x+(x1-x)*f/100; 

ynou=y+(y1-y)*f/100; 

 

După această secvență de program, x1 și y1 sunt coordonatele țintei (xt, yt), rotite cu alpha 
în jurul punctului curent (x, y). În variabilele xnou și ynou sunt memorate apoi coordonatele noului 
punct, după parcurgerea a f procente din distanța până la x1, y1. 

Alegerea țintei se poate face în mod aleatoriu, prin instrucțiunea a=rand()%n;, unde a este 
numărul de ordine al țintei alese la pasul curent, iar n este numărul total de ținte. Coordonatele 
țintelor sunt stocate în tablourile unidimensionale cx și cy, cu indicele reprezentând numărul de 
ordine al țintei. Întregul proces ce include transformările precizate și alegerea țintei sunt incluse 
într-o buclă cu un număr de pași determinat în funcție de dimensiunea aleasă pentru puncte. 

Coordonatele țintelor sunt generate prin funcția gen_target(int n);. Țintele au fost 
generate ca vârfuri ale unui poligon regulat cu n laturi, pornind de la reprezentarea în planul 
complex a soluțiilor ecuației xn=1. Sunt posibile și alte aranjamente ale punctelor, precum vârfurile 
unui pătrat și mijloacele laturilor acestuia (pentru generarea covorului lui Sierpiński). 

 

 
Fig. 4: Alegerea punctelor în aplicație (ecranul „Tur”) 

 
Pentru generarea unor fractali mai speciali, se poate restricționa selectarea țintei în funcție de 

ultima țintă selectată. De exemplu, se poate interzice selectarea aceleiași ținte de două ori, sau 
alegerea unei ținte aflate la 2 poziții distanță (ca număr de ordine) de penultima țintă aleasă. Este 
posibilă, de asemenea, interzicerea alegerii țintei cu număr de ordine x, dar această variantă nu a 
fost implementată pentru păstrarea simetriei fractalilor rezultați. 

O altă variație implementată pentru a lărgi gama de fractali ce se pot genera este păstrarea 
unui șir de parametri fi, alphai, în locul celor două valori stocate original. La fiecare pas, se alege, 
tot în mod aleatoriu, dar ponderat, cu probi, care din valorile din set vor fi utilizate. 
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În modul grafic C++, există 16 culori de desenare, inclusiv alb și negru (nonculori), cu care 
acești fractali pot fi reprezentați, total sau parțial. Pentru colorarea parțială a unui fractal, se poate 
stabili culoarea fiecărui punct fie în funcție de ținta aleasă, fie în funcție de setul de parametri ales. 
Un exemplu de fractal obținut în aplicație prin modificarea acestor setări este prezentat în Figura 5. 

 
Fig. 5: Fractal generat cu o variație a constrângerilor stabilite 

Punctele inițiale vor fi determinate în funcția de dimensiunea ferestrei grafice, astfel încât 
întreg fractal va fi realizat relativ la dimensiunea spațiului disponibil. 

3. 2. Animația de început 
Aplicația are o animație ce se inițiază la fiecare rulare și constă în desenarea (conform 

metodei prezentate) a unui triunghi echilateral rotit astfel încât să simbolizeze un buton de 
rulare/play (). Acest triunghi este, de asemenea, construit punct cu punct, prin metoda jocului 
haosului, cu o anumită pauză între plasarea a două puncte. Figura 6 prezintă diverse etape ale 
acestei animații. Din motive estetice, această pauză este invers proporțională cu numărul de puncte 
plasate până la pasul respectiv. Apăsarea tastei spațiu în timpul desenării va cauza trecerea imediată 
la ecranul „Meniu principal”. 

Acest element a fost generat ca în cazul triunghiului lui Sierpiński, cu 3 ținte, fără restricții la 
alegerea acestora, cu o singură transformare, un unghi alpha=0, dar cu f=30 (%), astfel încât figura 
rezultată nu mai este un fractal, întreg triunghiul fiind o zonă accesibilă, spațiile albe caracteristice 
triunghiului lui Sierpiński neexistând. 
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Fig. 6: Ecranul de pornire în diferite stadii ale desenării 

Textul „Jocul Haosului”, precum și instrucțiunea „Apasă spațiu pentru a continua…”, ce 
apare după plasarea pe ecran a celui de-al 300-lea punct, sunt plasate relativ la dimensiunile 
ferestrei grafice, cu funcția outtextxy, precedată de settextstyle unde parametrii x și y sunt 
xf/2-dimens_text/2, respectiv yf/6, xf și yf fiind dimensiunile ferestrei. 

Pentru a verifica dacă tasta „spațiu” este apăsată, fără a aștepta apăsarea unei taste și deci a 
întrerupe procesul desenării, am utilizat condiția !(GetAsyncKeyState(VK_SPACE) & 

0x80000000), care va cauza ieșirea din buclă la apăsarea tastei respective [11]. Dacă, în timpul 
procesului de desenare, nu a fost apăsată această tastă, programul va aștepta cu getch(); apăsarea 
unei taste înainte de a continua. 

3. 3. Meniurile aplicației 
Aplicația prezintă mai multe funcții, printre care desenarea efectivă a unui fractal după un set 

de parametri stabilit dintr-un ecran cu opțiuni, încărcarea unor presetări ce vor rezulta în desenarea 
unui fractal cunoscut din colecția pusă la dispoziție în cadrul aplicației, posibilitatea de a efectua un 
tur ce explică, succint, această metodă iterativă de generare, un ecran de setări ce includ 
dimensiunile ferestrei grafice, activarea temei întunecate, și alte preferințe de desenare. Toate aceste 
funcționalități sunt accesibile dintr-un ecran „Meniu principal”, afișat imediat după ecranul de 
început (Figura 7). Meniurile au fost realizate, de asemenea, doar utilizând cod C++ și funcțiile din 
biblioteca graphics.h. 

Dreptunghiurile reprezentând opțiunile din meniu sunt realizate utilizând funcția rectangle, 
parametrii acesteia fiind, de asemenea, stabiliți relativ la dimensiunile xf și yf ale ferestrei, ținând 
cont și de o margine reprezentând  

  
 din dimensiunea ecranului, pentru fiecare dreptunghi. 

Simbolurile opțiunilor sunt caractere ASCII, afișate, de asemenea, cu outtextxy. 
După desenarea meniului, se așteptă (utilizând instrucțiunea c=getch();) până când o tastă 

este apăsată. În funcție de valoarea aflată în variabila de tip caracter c, se va accesa ecranul dorit, se 
va opri rularea programului sau se va aștepta din nou apăsarea unei taste (dacă ultima tastă 
introdusă nu face parte dintre cele valide). 
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Fig. 7: Ecranul „Meniu principal” 

Trecerea de la un ecran la altul se face prin apelarea unor funcții caracteristice fiecărei opțiuni 
alese. La desenare, în instanța curentă, se stabilește culoarea de fundal în funcție de setarea aleasă 
(salvată în memorie ca variabilă de tip întreg) cu setbkcolor și se apelează cleardevice pentru 
golirea ecranului, înainte de a continua cu meniul propriu-zis. Întrucât această aplicație are ca rol 
principal prezentarea performanțelor metodei de generare discutate, pentru a reduce la minim 
impactul asupra memoriei utilizate pe stivă, am utilizat variabile globale pentru setările curente. 

Ecranul de presetări conține o listă cu fractali celebri, precum și parametrii necesari desenării 
acestora. Desenarea se poate face prin apăsarea tastei corespunzătoare numărului fractalului dorit. 
Între fractalii disponibili în colecția aplicației se numără covorul și triunghiul lui Sierpiński, feriga 
lui Barnsley și Pătratul-T. O parte din acești fractali, desenați în aplicație, sunt prezentați în Figura 
8. 

 

Fig. 8. Fractali disponibili din meniul „Presetări” 

 
Ecranul de setări conține mai mulți parametri ce pot fi setați la alegerea utilizatorului, precum 

activarea temei întunecate, dimensiunile ferestrei grafice, culoarea utilizată ca fundal în timpul 
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desenării, dimensiunea punctului-unitate, și preferințe pentru afișarea (sau nu) a instrucțiunilor 
pentru navigare pe ecran (Figura 9). 

 

Fig. 9: Ecranul „Setări” 

Navigarea de la setare la setare se face utilizând tastele +/- de la tastatură, iar în cadrul unei 
setări, navigarea între opțiuni se face cu tastele < și >. Pentru salvarea setărilor se apasă S sau Enter, 
iar pentru anularea acestora se apasă C. 

La deschiderea ecranului de setări, se face o copie a setărilor existente în momentul respectiv 
și se ia o variabilă int selectat, care îi corespunde fiecărui subtitlu (ex: „Tema întunecată”) și 
crește/scade în intervalul stabilit la apăsarea tastelor +/-. Prin apăsarea tastelor < și >, se schimbă 
valoarea din copia variabilei setării respective, iar variabilelor originale le sunt atribuite (sau nu) 
aceste valori modificate, în funcție de tasta S (sau Enter) sau C apăsată. 

Ecranul „Tur” reprezintă desenarea triunghiului lui Sierpiński în calitate de exemplu pentru 
susținerea teoriei prezentate atât în această lucrare, cât și, într-un grad mai mic de detaliere, în 
aplicația realizată. Metoda de generare este similară celei descrise în secțiunea 3. 1., cu singura 
diferență notabilă că se afișează un text și se așteaptă apăsarea tastei spațiu înainte de plasarea 
fiecărui punct dintre primele 4. O imagine reprezentativă pentru modul de funcționare al acestei 
secțiuni din aplicație este Figura 4. 

Pentru realizarea meniului de desenare, s-a utilizat o abordare asemănătoare ecranului de 
setări. S-a introdus, de asemenea, o funcție ce permite apăsarea tastei R în meniul de desenare 
pentru a genera, rapid, un desen cu toți parametrii setați la numere aleatorii din domeniile de 
definiție ale acestora. Pentru a evita o situație de tip „blocaj”, se verifică dacă există cel puțin o țintă 
permisă la alegere. Este, totuși, important de menționat că nu este garantată obținerea unui fractal 
(Figura 10, a) prin alegerea aleatorie a parametrilor. Este posibil ca foarte multe puncte să coincidă, 
astfel încât doar câteva puncte unice vor fi afișate, sau ca punctele plasate să formeze o aglomerare 
nedefinită (Figura 10, b), particularitate ce a fost păstrată pentru a ilustra impactul parametrilor aleși 
asupra rezultatului. 
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a)                      b) 

Fig. 10: a) fractal generat prin setarea aleatorie a parametrilor; 
b) grupare nedefinită a punctelor obținută prin aceeași metodă 

 
În meniul de desenare, se navighează cu tastele +/-, și </> cu semnificațiile prezentate în 

secțiunea ecranului de setări, și Tab pentru selectarea/deselectarea restricțiilor pentru o țintă în parte 
(Figura 11). Din meniu se iese fie prin apăsarea tastei S sau Enter, pentru începerea desenării, fie cu 
tasta C, pentru întoarcerea la meniul principal. Din ecranul de desenare se revine la meniul principal 
prin apăsarea tastei spațiu. 

 

Fig. 11: Ecranul cu opțiunile de desenare 

Selectarea opțiunii „Ieșire” determină închiderea ferestrei grafice și încetarea rulării 
programului. 
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4 Performanța aplicației față de varianta recursivă 

Aplicația a fost rulată în paralel cu varianta recursivă – cea descrisă în capitolul 2, ce, în loc să 
aleagă o singură țintă, realizează apeluri recursive pentru toate țintele valide. Pentru a nu afecta 
obiectivitatea comparației, în ambele cazuri, au fost declarate global toate variabilele pentru care 
exista această opțiune. Pentru compararea timpului necesar, s-au rulat programele pentru numere de 
puncte variind între 5000 și 50000, valoarea crescând cu 5000 între două teste. Pentru evidențierea 
utilizării memoriei, s-au executat mai multe rulări ale celor două programe, cu numărul de puncte 
plasate ce varia între 5000 și 32805000, valoarea triplându-se între două teste. S-a măsurat timpul (fără 
a include compilarea și alte operații) pentru fiecare rulare, utilizând biblioteca chrono din C++, prin 
următoarele instrucțiuni [12]. 

auto t1=chrono::high_resolution_clock::now();//imediat înainte de desenare 

 

auto t2=chrono::high_resolution_clock::now();//imediat după desenare 

chrono::duration<float> d=t2-t1; 

cout << d.count(); 

 

Rezultatele sunt prezentate în tabelul de mai jos. 

 
Tabel 1: Comparație între timpul utilizat de programul recursiv și cel iterativ 

Număr puncte Timp de desenare (s) 
Metoda iterativă Metoda recursivă 

5000 0.374907 0.390533 
10000 0.749945 0.74988 
15000 1.09361 1.09361 
20000 1.42171 1.42176 
25000 1.78112 1.74035 
30000 2.14044 2.1873 
35000 2.56225 2.48414 
40000 2.90604 2.82787 
45000 3.21852 3.17159 
50000 3.56219 3.47203 

 

Fig. 12: Graficul nr puncte-timp pentru cele două programe (scară liniară) 
 
Se poate observa că, la ambele variante de program, timpul de desenare depinde direct 

proporțional de numărul de puncte plasate. Timpul necesar procesului de desenare este foarte 
asemănător în cazul celor două programe (Figura 12). 
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De asemenea, s-a urmărit memoria utilizată de stiva programelor, declarând o variabilă pe 
stivă la începutul programului, și scăzând adresa vârfului stivei din aceasta, păstrând valoarea 
maximă a dimensiunii [13]. Rezultatele sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabel 2: Comparație între memoria utilizată de cei doi algoritmi 

Număr puncte Memorie utilizată (B) 
Metoda iterativă Metoda recursivă 

5000 87 1199 
15000 87 1311 
45000 87 1423 
135000 87 1535 
405000 87 1647 
1215000 87 1759 
3645000 87 1871 

10935000 87 1983 
32805000 87 2095 

 

Fig. 13: Graficul nr. puncte -  memorie pe stivă pentru cele două programe (scară liniar-logaritmică) 

Memoria utilizată de programul în variantă iterativă nu variază odată cu numărul de puncte 
plasate, în timp ce memoria utilizată de programul recursiv crește logaritmic odată cu creșterea 
numărului de puncte, diferență observabilă cel mai bine la numere foarte mari de puncte, 
aproximativ 33000000 (Figura 13). Pentru valori mai mari decât 405000, însă, timpul necesar 
generării devine impractic (>10 min). 

Astfel, se constată existența unor avantaje semnificative ale utilizării acestui algoritm pentru 
generarea fractalilor. 

5 Concluzii și observații 

Atât aplicația realizată, cât și programele C++ utilizate ca benchmark, se pot vizualiza în 
anexa conținând resurse media. De asemenea, se poate accesa o colecție de imagini cu fractali 
realizați cu parametri aleși aleatoriu din program. 

Algoritmul „Jocul haosului” are avantajele de a putea descrie (și clasifica) matematic un 
fractal după setul de parametri care îl generează. 

Programul se poate dezvolta prin introducerea unor funcții ce permit utilizarea inputului 
mouse-ului pentru o mai ușoară navigare în meniuri. 

Un dezavantaj al acestei metode este irepetabilitatea, din cauza generării unei mulțimi de 
puncte unice pentru fiecare rulare. Dacă se dorește repetabilitatea desenării, se poate utiliza 
elementul an al unui șir matematic de numere, mod k, unde k este numărul de ținte. Este 
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recomandată utilizarea unui șir descris doar în funcție de ultimele elemente ale sale, precum o 
progresie geometrică sau șirul lui Fibonacci. Utilizarea șirului lui Recamán [14], de exemplu, nu 
este recomandată deoarece este necesară stocarea tuturor termenilor șirului până la an, astfel fiind 
afectată performanța programului. 

De asemenea, algoritmul prezentat se poate generaliza la un sistem de funcții iterate (Iterated 
Function System - IFS), care este utilizat în mod direct în comprimarea imaginilor cu ajutorul 
fractalilor [15]. Iterated Systems, Inc., compania de cercetare coordonată de Michael Barnsley, a 
realizat un plugin pentru comprimarea imaginilor utilizând fractali în Adobe Photoshop [16]. În 
anul 1993, Microsoft a utilizat aceeași metodă de comprimare pentru a stoca, în produsul său 
Encarta, întreaga sa bibliotecă de imagini color la o calitate mare pentru perioada respectivă, totul 
pe un singur CD-ROM [17]. 
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Eclipse Wars 
 

Steavu Matei Cristian, Steavu Nicolae, Steavu Cristina Elena 
 
 

Rezumat: Eclipse Wars este un shooter on-line creat utilizând Roblox Studio. Prezintă 3 hărți distincte și 
2 gamemode-uri. Limbajul de programare folosit este LUA, hărțile sunt construite utilizând Roblox 
Studio, iar modelele 3D sunt făcute în Blender. 
 
Abstract: Eclipse Wars is an on-line shooter developed using Roblox Studio. It currently has 3 maps 
and 2 game modes players can choose from. The programming language used is LUA, the maps are 
built using Roblox Studio tools and the 3D models' are created using Blender. 

 

1 Introducere 
Scopul jocului pentru moment este simplu. În ambele dintre gamemode-uri scopul jucătorilor 

este de a face cât mai multe kill-uri (fiind un shooter), într-o rundă de 15 minute, pentru a câștiga. 
Tema lucrării este divertismentul, scopul existenței unui joc fiind, evident, distracția jucătorului. 

Ideea de a crea acest joc a apărut acum un an. Voiam inițial să fie un joc sci-fi cu un story-
mode și un multiplayer, însă nu știam cum am putea să creăm un joc. Am ajuns să alegem Roblox 
Studio deoarece, în primul rând, era gratis și ne oferea servere tot gratis pentru joc. Inițial ne 
gândeam ca ar fi și mai simplu decât Unity sau Unreal Engine (2 platforme pentru crearea jocurilor), 
însă ne-am dat seama că aceste platforme sunt atât de cunoscute fix pentru că sunt mai simple, însă 
nu am renunțat. 

Poate vă întrebați ce exact este Roblox Studio? În caz că nu ați auzit niciodată de Roblox, 
Roblox este o platforma care permite membrilor să joace jocuri online (create de comunitate sau, în 
unele cazuri, sponsorizate de Roblox) cu alți jucători fără a fi nevoiți să instaleze fiecare joc în parte 
și fără a juca pe un browser. Roblox Studio este aplicația cu care poți crea jocuri compatibile cu 
platforma Roblox și singura care permite publicarea jocului. Însă, Roblox Studio, nu este singura 
aplicație folosită. Pentru crearea modelelor 3D, am folosit Blender, o aplicație gratuită, perfectă 
pentru obiecte 3D pentru jocuri, fiind compatibilă și cu Unity și cu Unreal Engine și cu Roblox 
Studio. 

Vorbind despre Unity și Unreal Engine și menționând faptul că sunt mai simplu de utilizat ca 
Roblox Studio, poate va întrebați de ce? Unity și Unreal Engine permit elasticitatea elementelor 
jocului și crearea de ragdolls (cea mai ușoară comparație este cu o păpușă, însă cu trăsături ale 
corpului mai realiste, cum ar fi elasticitate), în timp ce în Roblox Studio este imposibil așa ceva 
neexistând elemente elastice, astfel elemente precum caracterul principal al jocului arăta mai rău în 
Roblox Studio decât în Unity/Unreal Engine. De asemenea, aceste 2 programe permit crearea 
variabilelor în elemente 3D ([4] este canalul de youtube de unde am aflat lucruri despre unity, [5] 
este o referință la CORE, dar CORE folosește Unreal Engine 4). În Roblox Studio trebuia să se 
folosească un Modular Script pentru a reține aceste variabile. Recent, Roblox Studio permite 
crearea unor atribute custom care pot fi folosite ca variabile. 

 Jocul din care ne-am inspirat cel mai mult este Destiny, o versiune viitoare a jocului va putea 
fi comparată cu acest joc. 
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2 Designul şi interfața aplicației 
 Fiind un joc pe platforma roblox, singura modalitate de a intra pe joc este de pe această 
platformă, astfel fiind necesari 3 pași pentru a intra în joc, jocul nefiind destul de popular pentru a 
apărea pe prima pagină a platformei. Când jocul este privat, accesul se poate face doar via invitație, 
însă voi prezenta pașii pentru a intra în joc cât timp este public. Jocul poate fi modificat și când este 
public la fel ca atunci când este privat însă, este de preferință lansarea unui joc terminat decât unul 
în “construcție”. 
 Pentru a intra pe platforma roblox trebuie întâi să avem un cont, iar după să descărcăm un 
fișier care ne va permite să jucăm toate jocurile de pe platforma. În fig. 1 avem Iconița Roblox, pe 
care vom da dublu click. Va deschide site-ul roblox pe browser-ul nostru principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 În figura 2, stânga, avem o captură de ecran a primei pagini. Pentru a intra pe un alt joc ce 
nu apare pe pagina principală și pe care nu l-am jucat recent trebuie să-l căutăm, lucru ce l-am făcut 
în a 2-a captură de ecran de jos, cea din dreapta. 
 

 
 
 
 Apăsam pe jocul ce dorim să-l jucăm și ne este deschisă pagina acestui joc, fig. 3. Apăsam 
pe butonul verde și ni se va deschide jocul. Această procedură este necesară pentru fiecare joc care 
nu apare pe prima pagină sau pe care nu l-am mai jucat. Dacă l-am mai jucat jocul apare în 
secțiunea „recente” a contului, nefiind necesară recăutarea jocului de fiecare dată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 1  Iconiță Roblox 

Fig. 2 Platforma Roblox 

Fig. 3 Pagina Jocului 
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 Intrând în joc suntem întâmpinați de interfața grafică. Pentru interfața grafică am folosit în 
mare parte uneltele puse la dispoziție de roblox studio, însă pentru crearea imaginilor am folosit ori 
gimp (pentru background-ul setărilor, o aplicație sandbox pentru Backgorund-ul principal și o 
aplicație de creat logo-uri pentru logo și Paint 3D pentru modificări mici asupra imaginilor). 
 În fig. 4 putem vedea interfața grafică de pornire. În imaginea din stânga a început o nouă 
rundă, astfel sunt vizibile interfețele grafice pentru votarea harților și game-mode-urilor.  
 

  
 
 
 În imaginea din dreapta vedem interfața când este o rundă în desfășurare sau după ce am 
votat harta și game-mode-ul. În imaginea din dreapta se vede că există 4 butoane, unul pentru a te 
spawn-a (cel pe care scrie “Deploy”), unul pentru alegerea armei principale (“Loadout”), unul 
pentru setări (“Settings”), iar ultimul “Shop” care nu face nimic încă, va fi o extensie viitoare a 
jocului (abilitatea de a cumpăra arme, atașamente sau skin-uri pentru ele). 
 Dacă apăsăm pe butonul “Settings”, va apărea o interfață care ne permite să facem anumite 
modificări asupra jocului. De la prezentarea de la concurs am reușit să permit jucătorului să 
modifice ținta cu ajutorul a 2 setări (vor mai urma încă 2-3 setări). În fig. 5 se vede cum arată 
actuala interfață a setărilor. Ele sunt activate la început, dacă jucătorului nu le convine poate să le 
dezactiveze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Dacă apăsăm pe butonul “Loadout”, va apărea interfața pentru alegerea armelor (fir. 6). De 
la prezentare am reușit să introduc o a 4-a armă ce poate fi aleasă de către jucător, și am și făcut 
astfel încât orice jucător are 2 arme, una principală și una secundară, cea secundară nu poate fi 
aleasă deoarece, pe moment este doar o armă ce s-ar încadra ca secundară importată din blender în 
Roblox Studio. 

Fig. 4 Interfața Jocului 

Fig. 5 Interfața Setărilor 
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 Dacă apăsăm pe butonul “Deploy”, interfața principală ne dispare și ne apare interfața pentru 
alegerea echipelor (fig. 7). Depinzând de buton apăsat, suntem puși în acea echipa și suntem 
teleportați în joc. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Detalii de implementare 
În scopul prezentării detaliilor de implementare, vom descrie în continuare câteva secţiuni de 

cod ([1] este canalul de youtube de unde am învățat în general cod basic pentru a începe în Roblox 
Studio). Primul element ce doresc să îl prezint este codul pentru runde, însă acest cod are 100+ linii 
deci am să prezint doar anumite părți mai scurte, urmând să prezint tot codul la prezentarea propriu 
zisă. 

În primul rând, vreau să explic ce este un event. În Roblox Studio există o barieră numită 
Filtering pentru ca hackerii să nu poată comunica direct cu serverul. Un event poate fi accesat și de 
un client și de server, permițând comunicarea între cele 2. Dacă un hacker ar reuși să programeze un 
injector, prezența barierei Filtering nu îi va permite să modifice efectiv date precum  elementele 
hărții. El ar putea șterge complet harta fără această barieră, însă așa singura modalitate ca acest 
hacker să modifice un anumit obiect și să facă vizibil pentru toți este prin events. Însă, events nu 
sunt folosite  doar de hackeri, sunt de asemenea singurul mod prin care un developer poate crea 
teleportatoare, arme etc. Dacă am teleporta doar local corpul unui jucător, acest lucru ar fi vizibil 
doar pentru acel jucător, pentru ceilalți, acesta rămânând pe loc sau dispărând, excepție fac 
elementele ce țin de humanoid, cum ar fi viteza mișcării etc. 
 
 
 

Fig. 7 Interfața de alegere a echipelor 

Fig. 6 Interfața de alegere a armelor 
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PlayerVote.OnServerEvent:Connect(function(player, vote) 
if vote == 1 then 
Map1v = Map1v+1 
elseif vote == 2 then 
Mansionv = Mansionv + 1 
else 
Rhetrov = Rhetrov + 1 
end 
end) 

 
Această primă funcție este folosită pentru a determina pentru ce hartă au votat jucătorii din 

joc. Are 2 parametrii, primul este jucătorul efectiv, care este transmis automat de fiecare dată când 
se rulează un event de un jucător, iar al 2-lea parametru este votul jucătorului. Acest cod este folosit 
și pentru a determina game mode-ul.  

 
local MS 
if Map1v >= Mansionv and Map1v >= Rhetrov then 
MS = Map1S:Clone() 
MS.Parent = game.Workspace 
elseif Mansionv >= Rhetrov then 
MS = MansionS:Clone() 
MS.Parent = game.Workspace 
else 
MS = RhetroS:Clone() 
MS.Parent = game.Workspace 
end 
 
Secvența de cod de mai sus va clona spawn-ul unei hărți în funcție de voturile jucătorilor. 

Spawn-urile se află în ReplicatedStorage, clonarea și mutarea clonei în Workspace va activa spawn-
ul pentru acea hartă. MS este o variabilă globală, ca acel spawn să și poată fi șters la începutul noii 
runde. Variabilele Map1v, Mansionv și Rhetrov sunt resetate după fiecare rundă terminată. 

 
for i = IntermissionLength, 0, -1 do 
InRound.Value = false 
wait(1) 
Status.Value = "Intermission:" .. i .. " seconds left." 
end 

 
Această secvența de cod, de mai sus, este folosită pentru a număra invers cât timp mai au 

jucătorii să voteze, un cod similar este folosit și pentru runda propriu-zisă. Status este o variabilă 
folosită pentru timer-ul vizibil pentru player. 
Al 2-lea script despre care vreau să vorbesc este cel pentru echipe. Fiecare jucător poate să-și aleagă 
echipa cu un click la începutul rundei. 
 

game.ReplicatedStorage.ChangeTeam.OnServerEvent:Connect(function(player,tea

mColor) 
local BetaSpawn = game.Workspace:FindFirstChild("SpawnLocation1", true) 
local OmegaSpawn = game.Workspace:FindFirstChild("SpawnLocation2", true) 
local char = player.character 
local HumanoidRootPart = char:WaitForChild("HumanoidRootPart") 
player.TeamColor = teamColor 
if player.TeamColor == game.Teams.Beta.TeamColor then 
player.Team = game.Teams.Beta 
HumanoidRootPart.CFrame = BetaSpawn.CFrame 
end 
if player.TeamColor == game.Teams.Omega.TeamColor then 
player.Team = game.Teams.Omega 
HumanoidRootPart.CFrame = OmegaSpawn.CFrame 
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end 
end) 

 
Prin intermediul secvenței de mai sus jucătorul primește echipa votată și este teleportat la 

spawn-ul existent. Culoarea echipei este transmisă ca parametru de către butonul apăsat. 
Cel mai important cod pentru un shooter este, evident codul pentru arme. În crearea acestui 

cod am întâlnit mai multe dificultăți, acest lucru mi-a adus inspirația pentru un gamemode numit 
Bugged, în care armele funcționează cu un bug intenționat în cod. Ideea ne-a venit după ce am testat 
pentru prima oara jocul și nu știam de existența bug-ului. După ce am terminat testarea am copiat 
codul într-un alt script și am modificat originalul pentru un cod de arma complet funcțional. 
Deoarece ambele coduri locale sunt de peste 200 de linii și codul pentru server este de 73 de linii nu 
voi arata toate codurile decât la prezentare. De asemenea, este nevoie de încă un script pentru set-ul 
de arme false. În Roblox Studio când caracterul este în first person mâinile lui devin invizibile. 
Jocul este un FPS, deci, pentru ca el sa arate bine este nevoie de un set de arme false. 
 Următoarea secvență este cea care leagă armele false de caracterul jucătorului. Momentan 
sunt vizibile doar local, adică doar de player-ul de care este legat, însă acela este cel care contează 
([2] este pagina de browser din care m-am informat). 
 

local camera = game.Workspace.CurrentCamera; 
local humanoid = 

game.Players.LocalPlayer.CharacterAdded:Wait():WaitForChild("Humanoid"); 
  
local viewModel = game.ReplicatedStorage:WaitForChild("viewModel"):Clone(); 
viewModel.Name = "viewModel" 
 
local function onDied() 
viewModel.Parent = nil; 
end 
 
local function onUpdate(dt) 
viewModel.Head.CFrame = camera.CFrame; 
end 
  
humanoid.Died:Connect(onDied); 
game:GetService("RunService").RenderStepped:Connect(onUpdate); 

 
Ca orice joc FPS, armele trebuie să aibă un ADS (aim-down-sight), mai cunoscut scope. 

Deoarece armele sunt rotite cu 180 de grade formulele pentru scope au fost mai complicate. 
Următoarea secvență este cea folosită pentru scope. 

 
local function aimDownSights(aiming) 
local start = joint.C1; 
local goal = aiming and joint.C0 * offset or CFrame.new(); 
 
aimCount = aimCount + 1; 
local current = aimCount; 
for t = 0, 101, 10 do 
if (current ~= aimCount) then break; end 
game:GetService("RunService").RenderStepped:Wait(); 
joint.C1 = start:Lerp(goal, t/100); 
end 
end 
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Trecând la codul propriu-zis al armelor, accesarea mouse-ului unui jucător este posibilă doar 
local, iar crearea unui glonț trebuie neapărat să fie făcută de server. De aceea, codul armei este 
împărțit în 2 bucăți. 
 

mouse.Button1Down:Connect(function() 
shooting.Value = 1 
end) 
mouse.Button1Up:Connect(function() 
shooting.Value = 2 
end) 
shooting.Changed:Connect(function() 
if Mode.Value == false and shooting.Value == 1 then 
IsShooting() 
shooting.Value = 2 
else 
while shooting.Value == 1 do 
IsShooting() 
wait(TBS) 
end 
end 
end) 

 
Această secvență de cod verifică momentul când apasă jucătorul butonul 1 al mouse-ului (left 

click), și în funcție de modul armei (automatic sau semiutomatic) cheamă funcția de cod care 
verifică dacă arma mai are gloanțe, reculul și cheamă funcția serverului pentru glonțul propriu zis 
([3] este codul original). 
 

Shoot:FireServer(place,position ,part, BodyDMG, HSDMG) 
 

Această linie de cod cheamă funcția din server numita Shoot și trimite ca parametri: place, 
locul de unde trebuie să pornească glonțul, position, locul unde ajunge glonțul dacă lovește ceva, 
part este obiectul lovit de glonț, BodyDMG este damage-ul pe care îl dă glonțul unui alt jucător 
dacă nu-l nimerește în cap, HSDMG este damage-ul pe care îl dă glonțul unui alt jucător dacă îl 
nimerește în cap. 

 
local distance = (tool - position).magnitude 
if game.Workspace:FindFirstChild(player.Name.."'s Trajectory")then 
game.Workspace:FindFirstChild(player.Name.."'s Trajectory"):Destroy() 
end 
 
local trajectory = Instance.new("Part",game.Workspace) 
trajectory.BrickColor = BrickColor.new("Light yellow") 
trajectory.Material = "SmoothPlastic" 
trajectory.Name = player.Name.."'s Trajectory" 
trajectory.Transparency = 0.9 
trajectory.Anchored = true 
trajectory.Locked = true 
trajectory.CanCollide = false 
trajectory.Size = Vector3.new(0.001,0.001,distance) 
for i = 0,distance,6 do 
trajectory.CFrame = CFrame.new(tool,position)*CFrame.new(0,0,-distance/2) 
wait() 
end 

 
 
 Codul de mai sus creează glonțul și îl poziționează pe traiectoria dată de parametri place și 
position de mai sus, trajectory fiind glonțul. Glonțul trebuie distrus mereu după ce a parcurs tot 
spațiul deoarece ridică numărul de elemente din joc, afectând performanța într-un anumit punct. 
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if part and part.Parent ~= nil then 
if part.Name == "Head" or part:IsA("Hat") and 

part.Parent:FindFirstChild("Humanoid").Health > 0 then 
replicatedStorage.Headshot:FireClient(player) 
damage = HSDMG 
elseif part.Parent:FindFirstChild("Humanoid") and 

part.Parent:FindFirstChild("Humanoid").Health > 0 then 
replicatedStorage.BodyDMG:FireClient(player) 
end 
local humanoid = part.Parent:FindFirstChild("Humanoid") 
if not humanoid then 
humanoid = part.Parent.Parent:FindFirstChild("Humanoid") 
end 
if humanoid then 
humanoid:TakeDamage(damage) 
end 
end 
end 

 
Secvența de cod de mai sus este ultima secvență pe care o voi prezenta. Acest cod verifică ce 

element a lovit glonțul, dacă este denumit “Head” atunci variabila damage devine HSDMG și 
caracterul jucătorului lovit își ia mai mult damage, dacă nu este un “Head”, însă este element dintr-
un caracter de jucător, atunci acel caracter își ia BodyDMG, iar dacă lovește un element normal nu 
se întâmpla nimic.  

4 Concluzii 
 Posibilele dezvoltări viitoare sunt, o campanie single-player, mai multe game-mode-uri, 
posibilitatea dintre a alege dintre mai multe arme și crearea unui game mode cu lupte între navete 
spațiale precum în Star Wars Battlefront. 
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