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Introducere 

Scrierea unui program este ceva ce facem de multe ori într-o zi. Ei bine, poate că nu 

scriem cu adevărat, ci mai degrabă facem un plan cu ceea ce trebuie să facem pentru a 

realiza o sarcină. De exemplu, atunci când ne hotărâm să ne facem o cafea proaspătă, 

trebuie să ne gândim la pașii de urmat pentru a trece de la materiile prime la produsul 

finit, respectiv cafeaua fierbinte și proaspătă din ceașca mea. Spre exemplu, trebuie să 

luăm în considerare ingredientele și instrumentele pe care le vom folosi, așa cum sunt: 

cafea, puțină apă, un ceainic și o lingură. După cum probabil ați observat în propoziția 

anterioară, am uitat cel puțin un ingredient și un instrument. Poți ghici ce au fost acestea?1  

 

În calculatoare, atunci când scrieți un program, ajută, de asemenea, să aveți clar definite 

condițiile inițiale ale problemei noastre și rezultatul scontat al programului sau, cel puțin, 

cum ar trebui să arate o soluție validă. 

 

Din punct de vedere istoric, computerele au fost create pentru a rezolva probleme 

matematice care erau fie prea lungi, fie prea complicate pentru a fi rezolvate manual, ca 

de exemplu, spargerea utilizării codului enigmatic de către armata germană în cel de-al 

doilea război mondial sau, cu mulți ani înainte, a fost folosit un calculator mecanic în 

recensământul SUA de la începutul secolului al XX-lea. 

 

Așadar, nu ar trebui să fie o surpriză faptul că, în cea mai mare parte a secolului al XX-

lea pentru societatea civilă, computerele au fost văzute ca mașini care au ajutat la 

rezolvarea problemelor de afaceri. Desigur, pentru computerele militare au fost folosite 

în curând ca instrumente de optimizare a resurselor militare. Ca urmare a utilizării militare 

a computerelor, dar nu numai, avem în prezent o rețea de sateliți care furnizează semnale 

care acceptă aplicațiile GPS. 

 

În afaceri, inventar, facturare, salarizare, logistică și orice alte aspecte al vieții de afaceri, 

nu pot fi concepute în zilele noastre fără utilizarea computerelor pe o scară largă. 

 

În viața noastră de zi cu zi, computerele joacă, de asemenea, un rol foarte important. 

Activitățile bancare la domiciliu, școala, divertismentul, rețelele sociale, televiziunea, 

precum și multe alte aspecte din casele noastre sunt profund schimbate de achizitionarea 

și utilizarea computerelor. 

 

La începuturile computerelor, doar corporațiile bogate și guvernele aveau capacitatea de 

a plăti pentru un computer, iar în 1943 un expert a prezis că în întreaga lume există doar 

un loc pentru aproximativ 5 computere2. Așadar, în primele zile de utilizarea a 

computerelor, exista 1 computer/ 1 corporație mare, adică 1 computer folosit de multe 

persoane. 

 

În jurul anilor '70 și '80 ai secolului XX, prețurile de fabricație pentru computer sau mai 

bine prețurile de fabricație pentru circuitele integrate, care sunt principalele componente 

 
1 Cel puțin, am uitat să menționăm o cească pentru cafea și poate, și puțin zahăr. Deasemenea, putem defini 

dacă utilizați cafea măcinată sau boabe de cafea, situație în care veți avea nevoie și de o râșnită. 

2 https://www.pcworld.com/article/155984/worst_tech_predictions.html 



   

 

ale computerelor, au scăzut atât de mult încât a fost posibil să se construiască un computer 

personal. În informatică, acest lucru a inițiat o eră cunoscută sub numele de computer 

personal. Deci, în loc să avem un computer care deservește mai multe persoane, acum 

avem un computer care să fie folosit de o singură persoană. Acest moment a fost primul 

în istorie, când o persoană, în propria casă, a avut posibilitatea de a scrie un program care 

să-i rezolve o problemă.  

 

În prezent, ne aflăm într-un scenariu diferit, în care o singură persoană folosește mai multe 

computere chiar si simultan, uneori fără să conștientizeze acest lucru. De exemplu atunci 

când conducem mașina și ne folosim telefonul mobil. Aceasta este denumită în mod 

obișnuit epoca informaticii omniprezente, adică computerele sunt prezente peste tot în 

viața noastră de zi cu zi și uneori sunt utilizate într-o manieră invizibilă, utilizatorul 

interacționând cu computerele fără a fi nevoit în mod explicit să introducă ceva pe 

tastatură. 

 

Evoluția computerelor a fost atât de rapidă încât orice smartphone de pe raft, are o putere 

de calcul mai mare decât computerele utilizate pentru ghidarea misiunii Apollo3. 

 

Considerând cele menționate mai sus, precum și faptul că utilizăm computere peste tot, 

în orice aspect al vieții și al interacțiunii umane, inclusiv afaceri, rețele sociale, case 

inteligente și așa mai departe, face ca programele de scriere pentru computere să fie o 

abilitate extrem de dorită. 

 

După cum am putut observa, cu toții ne planificăm sarcinile într-un anumit grad de 

detaliu, astfel încât acele sarcini să fie realizate cu succes.  

 

Planificarea pașilor necesari pentru realizarea unei sarcini, reprezintă ceea ce în 

programare denumim scrierea unui algoritm. Un algoritm este o serie de pași necesari a 

fi urmați pentru a soluționa o sarcină dată, ce reprezintă o parte a unei probleme specifice.   

 

Istoria cuvântului ”algoritm” este una foarte interesantă și poate reprezenta un exercițiu 

bun de cercetare.  

 

În timpul programării, folosim o serie de unelte și instrumente pentru a ne ușura viața. 

Spre exemplu, folosim algoritmi, care sunt traduși într-un pseudocod, uneori reprezentați 

prin diagrame, înainte de a fi scrise într-un limbaj de programare specific și adecvat.  

 

Algoritmii sunt, de regulă, o listă de pași într-o engleză de bază, cum ar putea fi cazul 

Scrierii unei scrisori cuiva care explică cum se prepare cafeaua. În pseudocod, engleza 

este utilizată în continuare, desi într-un mod mult mai structurat. Aici programatorul 

încearcă să scrie pașii care trebuie abordați pentru a rezolva o anumită problemă într-un 

mod care poate fi folosit ulterior pentru a simplifica sarcina de a scrie codul programului. 

Diagramele de flux sunt reprezentări grafice ale pseudocodului sau ale algoritmului și 

ajută la vizualizarea fluxului programului. 

 

 
3 

https://www.science20.com/the_conversation/is_your_cell_phone_more_powerful_than_nasas_apollo_gu

idance_computer-239388 



   

 

În ceea ce privește limbajele de programare, există câteva sute de limbaje diferite, unele 

dintre acestea putând fi utilizate pentru un anumit tip de probleme, iar altele fiind utilizate 

într-un mod mult mai generic. În acest ultim grup, putem găsi Python, Java, C și altele. 

 

Acest modul este dedicat „gândirii computaționale și codificării zilnice a afacerilor” și își 

propune să ofere o perspectivă introductivă asupra gândirii computaționale. După cum 

veți putea descoperi din propria experiență mai târziu, există o singură modalitate de a 

învăța cum să corectați prea mult un program de computer, adică să vă puneți mâinile pe 

tastatură sau pe orice alt dispozitiv de intrare și să încercați propriul cod. Desigur, 

programul dvs. nu va funcționa probabil la prima încercare, dar credeți-mă, toți 

programatorii cu experiență au mers pe același drum. Ca analogie, înțelegeți că puteți 

viziona multe emisiuni TV despre cum să gătiți un anumit fel de mâncare și puteți fi chiar 

convins că, dacă vi se oferă șansa, o puteți face singur, dar nu veți ști niciodată dacă acest 

lucru este adevărat până când nu veți efectiv încearcă să faci asta cu propriile mâini într-

o bucătărie. 

 

De asemenea, este posibil să fi auzit că trebuie să aveți abilități matematice foarte bune 

pentru a fi un bun programator de calculator. Nu vom încerca să vă convingem că acest 

lucru este fals, dar vă putem asigura că există mulți programatori buni care nu au o 

diplomă în matematică. De ce veți avea nevoie pentru a scrie un program, este o minte 

analitică bună, atenție la detalii și abilitatea de a vă organiza gândurile în minte. Sau pe 

scurt, dacă vă puteți gândi la toți pașii pe care trebuie să îi faceți pentru a prepara o ceașcă 

de cafea drăguță, sunteți deja programator. 

 

Acest curs vă va ajuta să dezvoltați unele dintre abilitățile care vă vor fi utile în timpul 

redactării unui program, totuși, pentru a finaliza acest curs, nu va trebui să fiți aproape de 

un computer, deoarece acest curs are activități care sunt, în mare parte, de tipul pe care l-

ați face folosind pix - hârtie. 

 

O notă finală trebuie scrisă cu privire la înțelegerea modului de scriere a unui algoritm și 

în ce măsură un algoritm este diferit de ceea ce considerăm, de regulă, a fi pseudo-cod. 

Abordarea pe care o prezentăm aici nu se adresează pseudo-codului. În schimb, ne 

propunem să scriem algoritmi cu un anumit grad de formalitate, folosind expresii sau 

instrucțiuni cunoscute și luând în considerare detaliile setării valorilor specifice la 

variabile. Se poate argumenta că scriem pseudo-cod și nu algoritmi. Nu vom contesta 

acest lucru. Am constatat că, atunci când încercăm să scriem un algoritm pentru a sorta o 

listă de valori folosind Sortarea cu bule, este foarte util să stabilim că vom folosi variabile 

care acționează ca indici de maturare a matricei, sau indici de comparație și așa mai 

departe. 

 

Scopul principal este ca la final, cititorul / elevul să înțeleagă că, pentru a adăuga a și b,  

va trebui să stocăm rezultatul operației în c.  

 



   

 

Scrierea primului meu algoritm  

Să înceapă jocurile! 
 

Înainte de a încerca să scriem primul nostru algoritm, este probabil înțelept să înțelegem 

ce este acela algoritm. Un algoritm este de obicei definit ca o secvență de instrucțiuni sau 

pași, fără echivoc, care trebuie efectuate pentru a rezolva o anumită problemă, adică 

acceptăm o secvență de pași care ne permite să obținem o ieșire necesară pentru orice 

intrare legitimă într-o perioadă finită de timp.  

 

În cele ce urmează, vom sublinia câteva dintre aspectele conținute în definiția 

algoritmului. Astfel, în primul rând, un algoritm servește la rezolvarea unei probleme 

specifice, de obicei o parte foarte mică a unei probleme mai mari. 

 

În al doilea rând, un algoritm va funcționa bine numai dacă datele de intrare sunt legitime 

sau, într-un exemplu anecdotic, nu vă puteți aștepta ca un algoritm să vă ajute să calculați 

câte zile sunt până la sfârșitul anului dacă le dați ca intrare înălțimea ta. De asemenea, 

legată de aceasta este calitatea ieșirii pe care algoritmul trebuie să o returneze, adică 

algoritmul trebuie să returneze și ieșirea care este așteptată și validă având în vedere o 

anumită intrare de date. 
 

Ultimul aspect pe care dorim să-l subliniem este Acela că un algoritm este asteptat să 

furnizeze rezultate într-un interval de timp clar delimitat, ca de exemplu, desi numărul de 

pași trebuie să fie limitat, timpul de care are nevoie un algoritm pentru a rula, este necesar 

să fie deasemena limitat.  
 

De asemenea, legat de noțiunea de algoritm este definirea a ceea ce este limbajul de 

programare. În primul rând, programarea este un limbaj, ceea ce înseamnă că va conține 

cuvinte care trebuie utilizate într-o manieră predefinită pentru a produce rezultatele 

scontate. O posibilă definiție a ceea ce un limbaj de programare a fost scris cu ceva timp 

în urmă în Wikipedia, după cum urmează. 
 

“Un limbaj de programare este un limbaj construit formal și conceput să transmită 

instrucțiuni către o mașină, în mod deosebit către un computer. Limbajul de 

programare poate fi utilizat pentru a crea programe ce pot fi utilizate pentru creearea 

unui program care să controleze comportamentul unor mașini sau pentru a exprima 

algoritmi. ”4  

 

 

 

Instruire în utilizarea computerului meu 
 

 
4 Publicat initial la https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language. Defini’ia publicat[ la 31 august 

2020 este diferită.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language


   

 

Întrucât ne propunem să folosim algoritmi pentru a rula un computer prin metode de 

reprezentare a unui algoritm într-un anumit limbaj de programare, trebuie să știm ce tip 

de operații poate să facă un computer. Este ușor de înțeles faptul că, într-un exemplu 

simplu, putem trimite date în computer, folosind, de exemplu o tastatură. Acest lucru îl 

numim, de regulă, performarea unor date de intrare. Există alte modalități prin care putem 

furniza date unui program, ca spre exemplu, datele pot fi codate ca parte a programului, 

sau datele pot fi citite dintr-un fișier stocat anterior pe un hard disk la care computerul are 

acces.  

 

În cee ace privește vizualizarea rezultatelor, este obișnuit să folosiți un ecran sau o 

imprimantă. Alte moduri pot include scrierea rezultatelor într-un fișier stocat în memorie 

externă la care are acces computerul. Înafară de acțiunile de intrare și ieșire, știm că un 

computer este, de asemenea, capabil să efectueze calculi și că aceste calculi se vor face 

conform instrucțiunilor scrise într-un program.  

 

Așadar, pentru evaluarea inițială a capacităților unui computer, putem spune că acesta 

poate primi date din exterior, poate introduce, trimite date spre exterior, poate ieși și poate 

efectua calculi în urma unui program.  

 

În timp ce scriem algoritmi care trebuie să ruleze pe un computer, vom avea linii care vor 

reprezenta citirea datelor de la tastatură (de exemplu), iar alte linii vor reprezenta scrierea 

datelor pe ecran sau pe o imprimantă (tot ca exemplu), iar alte linii vor face doar calcule.  

 

Concluzia este că, într-un algoritm, nu putem scrie o linie care să spună, spre exemplu, să 

se Calculeze valoarea taxei pentru Produsul X, deoarece acest lucru este 

ambiguu. Trebuie să specificăm rata taxei și să detaliem exact modul în care se va face 

calculul valorii impozitului pentru acel produs specific.  

 

 

 

A piece of code 
 

Exemplu prezentat în Codul 1, arată o mostră de program scris în limbajul de programare 

Java. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prima coloană conține numere de la 1 la 7, iar 

aceste numere nu fac parte din program, ci ne ajută să ne referim la liniile din cod. 

Programul în sine începe cu cuvântul public și se termină cu }. Se poate vedea că 

paranteza buclă de deschidere { este prezentată în prima linie a programului.  

 

La fel ca în orice limbaj, Java are o serie de cuvinte rezervate, cum ar fi: public, static, 

void, int, args și fiecare linie de instrucțiuni se termină cu un punct și virgule “;”. 

Rândul 6 se întinde pe două linii de text, deoarece este prea lung pentru a se potrivi în 

pagină. Computerul înțelege că linia de instrucțiuni se termină numai atunci când un “;” 

este găsit.  

 

 
Codul 1 – Un exemplu de program în Java, care calculează suma numerelor 2 și 5și prezintă rezultatul pe ecran. 

1 

2 

3 

public static void main(String[] args) { 
  int a, b, sum; 
  a=5; 



   

 

4 

5 

6 

 

7 

  b=2; 
  sum=a+b; 
  System.out.println("The result of the sum of "+a+ 

     " with "+b+" is "+sum); 
} 

 

Acest program definește trei variabile întregi, numite a, b, sumă, așa cum se poate 

observa în linia 2. Liniile 3, 4 și 5 atribuie valori fiecăreia dintre aceste variabile. Linia 3 

stochează valoarea 5 in variabila a, linia 4 stochează valoarea 2 in variabila b, iar linia 5 

calculează suma lui a și b și stochează rezultatul acestei sume în suma variabilă. Nu 

întâmplător variabila care stochează rezultatul sumei se numește sumă, și este considerată 

o bună practică de programare pentru a denumi variabilele unui program, într-un mod 

semnificativ și concis. Mai mult decât atât, există mai multe stiluri care pot fi adoptate la 

definirea numelor variabilelor din program.5.  

 

Acum, puteți susține că, desi suma variabilă are un nume semnificativ, variabilele a și 

 b nu au. Aveți dreptate – aveți puncta suplimentare dacă v-ați dat seama de acest lucru 

înainte de a citi. Cu toate acestea, unele variabile mai simple nu necesită nume 

semnificative lungi, cum ar fi cele două parcele ale unei adunări sau o variabilă într-un 

ciclu mic.  

 

De fiecare dată când rulează programul afișat în Codul 1, acesta returnează aceeași ieșire/ 

output (vezi Output/ Ieșirea 1), cee ace nu este foarte util. În acest caz, spunem că intrarea 

este codificată în program.  

 

Codul 2 arată un program care face exact același lucru, dar de data aceasta este scris în 

Python 3. Care sunt diferențele vizibile dintre cele două tipuri de cod? Vom aborda o 

parte dintre diferențele și similitudinile dintre limbajele de programare la un alt curs.  

 

După cum a fost promis în titlul acestui capitol, putem încerca acum să scriem algoritmul 

care corespunde programului prezentat în Codul 1, luând în considerare faptul că până 

acum știm să efectuăm doar 3 acțiuni: input/ introducerea și output/ ieșirea datelor și 

calculi. Așa cum vă puteți adesea imagina, nu există un mod unic de a scrie un algoritm. 

Algoritmul Codul 1 ar putea fi scris așa cum arată Algoritmul 1. Vă rugăm să observați 

că în linia a patra a algoritmului, modul în care este afișat rezultatul nu este perfect 

specificat. Deoarece acesta este un algoritm, este de regulă, lăsat la aprecierea 

programatorului să detalieze formatul și conținutul ieșirii, precum și foarte des, numele 

variabilelor. Așadar, atâta vreme cât cititorul/ programatorul, înțelege procesul pe care 

algoritmul încearcă să îl reprezinte, algoritmul poate fi scris cu un grad considerabil de 

libertate.  

 
Output/ Ieșirea 1 – Output/ Ieșire rezultată din rularea programului în Codul 1. 

Rezultatul sumei 5 cu 2 este 7 

 
Codul 2 – Un exemplu de pprogram în Python 3care calculează suma numerelor 2 și 5 și prezintă rezultatul pe ecran.  

 
5Spre exemplu, puteți găsi mai multe informații aici: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming)


   

 

1 

2 

3 

4 

a = 5 

b = 5 

sum=a+b 

print('The sum of ',a , ' with ',b,' is ', sum) 
 

Algoritmul 1 – O posibilă descriere a algoritmului pentru program în Codul 1 

1. Stocați 5 la variabila întreagă a 

2. Stocați 2 la variabila întreagă b 

3. Calculați a + b și stocați rezultatul în suma variabilă întreagă 

4. Afișați mesajul rezultat, arătând valorile variabile a, b, și sumă. 

 

Să considerăm acum că vrem să scriem un algoritm pentru a însuma oricare 2 numere 

întregi. Deoarece va trebui să știm ce numere urmează să fie însumate, trebuie să cerem 

utilizatorului să ne furnizeze valorile pe care le dorește procesate de program Algoritmul 

ar putea arăta astfel:  

 
Algoritmul 2 – O posibilă descriere a algoritmului pentru însumarea a două numere întregi și afișarea rezultatului 

1. Solicitați utilizatorului să introduce un număr întreg, să-l 

stocheze la variabila a 

2. Solicitați utilizatorului să introduce un număr întreg, să-l 

stocheze în variabila b 

3. Calculați a + b și stocați rezultatul în suma variabilă întreagă  

4. Afișați mesajul rezultat, afișând valorile variabilelor a, b și 

sumă. 

 

 

Ce este un algoritm? 
 

Așa cum puteți observa în Algoritmul 2, doar rândurile 1 și 2 au fost schimbate. De fapt, 

utilizatorul care rulează acest program ar înțelege doar ce face programul, după ce acesta 

afișează mesajul cu rezultatul. În acest sens, acest algoritm nu este un bun exemplu, 

deoarece un algoritm ar trebui să fie pe cât de prietenos este posibil, atât cu programatorul, 

cât și cu utilizatorul. 

 

Există multe exemple de algoritmi bine cunoscuți, unul dintre ei posibil, algoritmul lui 

Euclid pentru a găsi cel mai mare divizor comun pentru două numere întregi, care nu sunt 

negative. Vom studia acest algoritm mai tîrziu, pe parcursul derulării acestui program.  

 

Deocamdată, am dori să transmitem informații suplimentare despre ceea ce este un 

algoritm. Știm că un algoritm reprezintă o secvență de pași care trebuie parcurși pentru a 

rezolva o problemă, într-un timp finit.  

 

Știm că un algoritm poate fi exprimat în moduri diferite, dar în plus, un algoritm are toate 

caracteristicile de mai jos:  

1. Lipsa ambiguității/ claritate  

2. Eficacitate 

3. Finitudinea/ încetarea 

4. Corectitudinea.  



   

 

 

Să detaliem puțin fiecare dintre ele:  

 

1. Lipsa ambiguității și claritatea: aceasta înseamnă că algoritmul detaliază exact 

ceea ce trebuie detaliat pentru a rezolva problema, într-un mod clar, nu ambiguu.  

2. Eficacitate: aceasta înseamnă că algoritmul este eficient, adică oferă o ieșire/ 

soluție la problemă.  

3. Finitudinea și încetarea: așa cum s-a menționat anterior, algoritmul ar trebui să 

ruleze și să aibă un sfârșit într-un timp acceptabil.  

4. Corectitudine: aceasta înseamnă că ieșirea este cea așteptată și este considerate 

acceptabilă având în vedere intrarea data.  

 

Vă rugăm să rețineți că atuncicând descriem conceptul de algoritm, nu am folosit experia 

“eficient”, ci mai degrabă “eficace”. De fapt, există unele problem la care nu suntem 

siguri cu privire la care este cel mai eficient algoritm, ci mai degrabă, cunoaștem algoritmi 

eficienți. Desigur, cel mai eficient algoritm este cel care furnizează ieșirea corectă , 

utilizând, în același timp, și resursele de calcul. Un exemplu de problemă pentru care nu 

este cunoscut un algoritm eficient este Travelling Salesperson. În această problemă există 

o listă de clienți din diferite orașe care trebuie vizitați de un agent de vânzări. Se așteaptă 

ca algoritmul să primească lista clienților și adresele acestora și să afișeze cel mai bun 

mod posibil de a vizita fiecare dintre aceștia cu cel mai mic cost, fiind acest cost fie 

kilometri parcurși, cât mai scurt timp petrecut călătorind, mai întâi cei mai importanți 

clienți sau orice combinație dintre aceste sau alte variabile este luată în considerare. 

 

De asemenea, ne putem gândi la un algoritm ca la o funcție, în sensul că, algoritmul 

primește unele date, le procesează și returnează o ieșire adecvată (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Algoritmul ca funcție. 

 

 

Variabile 
 

În Algoritmul 2 am folosit trei variabile pe care le-am denumit a, b și sumă. Mai mult 

decât atât, am afirmat că aceste variabile ar trebui să fie întregi. Așadar, ce înseamnă mai 

exact acest lucru? 

 

Intr-un algoritm, o variabilă este o entitate care servește pentru a deține o valoare. Într-un 

program de calculator, o variabilă este o porțiune din memoria computerului care va fi 

utilizată pentru a stoca o valoare.  

 



   

 

Când valorile care vor fi stocate sunt număr, spunem că avem variabile numerice, dar 

când variabilele trebuie să stocheze nume, spunem că avem variabile alfanumerice. 

 

Dacă se așteaptă ca variabila să stocheze numere întregi, se spune că avem variabile 

întregi, iar când se așteaptă să stocheze numere reale, spunem că avem variabile reale. 

 

Există mai multe modalități de a clasifica diferitele tipuri de variabile, însă deocamdată 

vom lua în considerare doar variabilele numerice, de tip întreg și real. Variabilele întregi 

vor stoca numere întregi, iar variabilele reale vor stoca un număr care poate avea o parte 

zecimală. 

 

Deoarece acesta este un program prin care se Învăță scrierea unui algoritm, nu trebuie să 

fim preocupați de gama de valori pe care o va deține fiecare variabilă, dar puteți înțelege 

că, cu cât este mai mare gama de valori, cu atât este mai mare cantitatea de memorie care 

va trebui utilizată în computer pentru atribuirea acelei variabile. 

 

Variabilele trebuie să aibă nume, așa cum a fost prezentat anterior. Există câteva reguli 

foarte ușoare pentru a atribui nume variabilelor, una dintre ele fiind deja discutată aici. 

Deci, să facem o listă rapidă de reguli pe care să le luăm în considerare la atribuirea unui 

nume variabilelor: 

  
Utilizați nume semnificative, pe cât de mult posibil, ca de ex., evitați să numiți o 

variabilă salariu, dacă vă așteptați de la aceasta să rețină prețul unui produs.  

In exemplul  

1. Codul 3, care dintre linii considerați că este mai ușor de înțele? Cea cu variabilele 

a, b și c, sau cea cu variabilele weeklyPay, hoursWorked și hourlyRate? Cu 

toate acestea, ambele efectuează același operații … 

 

Codul 3 – Două lnii identice de cod. 

a = b * c 

weeklyPay = hoursWorked * hourlyRate 

 

 

2. Numele variabilelor ar trebui să înceapă cu o literă de la a la z or sau A la Z. este 

bine să creați nume de variabile precum price1, price2, sau price3, dar pentru 

majoritatea limbajelor, este interzis să numiți variabilele ca: 1stprice, 2ndprice, 

3rdprice, deoarece aceste nume nu încep cu o literă. Unele limbaje de 

programare vă permit să începeți un nume de variabilă cu un character precum 

“_”, însă, pe măsură ce scriem algoritmul, nu il vom folosi pe acesta ca prim 

caracter pentru denumirea unei variabile;  



   

 

3. Caracterele utilizate în operații numerice sau logice, precum “+”, “-”, “/”, “*”, 

“&”, “.”, și așa mai departe, nu sunt permise în nicio parte a denumirii variabilelor; 

4. Dacă doriți să selectați un stil pentru a define numele variabilelor dvs., vă rugăm 

să faceți acest lucru, însă recomandarea este să vă păstrați un singur stil în alegere. 

Cu alte cuvinte, dacă decideți să folosiți camelCase, nu ar trebui să numiți 

variabilele folosind snake-case; 

5. Variabilele cu utilizare special pot necesita nume special. De exemplu, o variabilă 

denumită temp sau tmp este, de obicei, o variabilă utilizată pentru a stoca o valoare 

temporară, pentru calcule intermediare. Variabilele numite i și j sunt utilizate în 

bucle și cicluri. Vă rugăm să evitați utilizarea literei “l” cu caractere mici, pentru 

a denumi variabile. Este foarte ușor să confundați litera mică l , cu numărul 1; 

6. Să presupunem întotdeauna că numele variabilelor sunt sensibile la majuscule, 

adică variabilele numite Sum, sum, SUM, sUm și suM, sunt cinci variabile diferite.  

 

Prevenirea problemelor  
 

Încercați să scrieți un algoritm care împarte două numere, în loc să le adunați. Reușiți să 

scrieți secvența de pași de urmat/ procedura? 

 

Ce ziceți despre asta? (a se vedea Algoritmul 3.) 
 

Algoritmul 3 – Un posibil algoritm pentru împărțirea a două numere și afișarea rezultatului. 

1. Solicitați utilizatorului să introduce un număr, dividentul, și 

să il stocheze ca variabila a 

2. Solicitați utilizatorului să introducă un alt număr, divizorul, 

și să-l stocheze în variabila b 

3. Calculați a / b și stocați rezultatul la variabila reală res 

4. Afișați mesajul rezultat, afișând valorile variabilelor a, b, și 

res. 

 

Puteți observa că, deoarece acum împărțim două numere, variabilele nu mai sunt descries 

ca numere întregi, ci au fost definite ca numere generice. Vom aborda diferitele tipuri de 

variabile pe care le avem la dispoziție în capitolul următor, însă pentru moment, vom 

încălca ușor regula #1 a caracteristicilor unui algoritm și vom găsi variabilele ca 

”numere”, cee ace, desigur, este destul de ambiguu.  

 

Dacă ar fi să programăm acest algoritm, care ar fi o posibilă ieșire? Să aveți în vedere 

faptul că programul afișează următoarele.  

 
Output 2 – Output rezultat din rularea unui program care reprezintă Algoritmul 3 (textul introdus de utilizator apare în 

Blue/ Albastru). 

Vă rugăm să introduceți un număr pentru dividend: 6 

Vă rugăm să introduceți un alt număr pentru divizorul: 2 



   

 

Rezultatul împărțirii lui 6 la 2 este 3.0. 

 

Putem vedea că, desi utilizatorul a introdus doar o cifră de intrare (6 și 2). Programul pare 

să afișeze rezultatul ca “3.0”. Acesta este rezultatul definirii variabilei care va stoca 

rezultatul diviziunii (res) ca o variabilă reală (linia 3 a algoritmului), pentru a-I permite 

să stocheze numere reale6. Este, de asemenea, o caracteristică specială a limbajului de 

programare Python 3 pe care îl vom folosi în acest modul pentru a prezenta câteva 

exemple de algoritmi, așa că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la acest aspect, în acest 

moment. Însă, este important să vă asigurați că majoritatea limbajelor de programare au 

instrumente pe care le puteți utiliza pentru a formata ieșirea variabilelor, așa cum vă doriți.   

 

Să dăm acestui program o nouă rundă, folosind acum valori diferite pentru intrare (Output 

3). 

 

Puteți observa faptul că atunci când introduceți valoarea 0 pentru divizor, limbajul de 

programare nu sție cum să opereze cu o astfel de diviziune, deoarece împărțirea cu 0 este 

o operație imposibilă cu cifre reale. Din această cauză, programul transmite un m,esaj de 

eroare care spune: “ZeroDivisionError: division by zero”.  

 
Output 3 – Ieșire rezultată din rularea unui program în Python , care reprezintă Algoritmul 3cu o eroare (textul introdus 

de utilizator apare în albastru). 

Vă rugăm să introduceți un număr pentru dividend: 6 

Vă rugăm să introduceți un alt număr pentru divizorul: 0 

Traceback (most recent call last): 

  File "main.py", line 3, in <module> 

    res=float(a)/float(b) 

ZeroDivisionError: division by zero 

 

Deoarece nu am ajuns încă la punctul în care trebuie să scriem programul propriu-zis și 

încă încercăm să scriem algoritmul, este probabil o idee bună să previzionăm toate 

intervalele de numere pe care utilizatorul le poate introduce. Acesta este motivul pentru 

care trebuie să verificăm dacă valoarea introdusă de utilizator ca divizor este diferită de 0 

sau, dacă utilizatorul alege introducerea 0, algoritmul nu ar trebui să efectueze divizarea, 

ci să afișeze un mesaj de eroare. 

 

Algoritmul, protejat împotriva unei astfel de introduceri eronate/ nevalide, ar putea arăta 

ca cel prezentat în Algoritmul 4. 

 
Algoritmul 4 – Un posibil algoritm pentru divizarea a două numere și afișarea rezultatului, preîntâmpinând împărțirea 

la  . 

1. Solicitați utilizatorului să introduce un număr, dividentul, și să 

il stocheze ca variabila a 

2. Solicitați utilizatorului să introducă un alt număr, divizorul, și 

să-l stocheze în variabila b 

3.  if/ dacă b este egal cu 0, atunci 

3.1    Afișați rezultatul “Divizați cu zero dacă este posibil” 

 
6 Acesta este, probabil, un bun moment pentru a vă reîmprospăta cunoștințele despre numere. În această 

etapă, vom folosi numere întregi și reale. 



   

 

    Altfel 

3.2    Calculați a / b și stocați rezultatul în întregul variabilei res 

3.3    Afișați mesajul de rezultat, arătând valorile variabilelor a, b 

și res 

4.  Afișați mesajul ”Algoritmul a finalizat.” 

 

Puteți vedea că în Algoritmul 4 am folosit cuvinte noi, precum: dacă atunci și altceva. 

Pe măsură ce problemele se complică, va trebui și ca limbajul utilizat să fie unul mai 

complicat.   

 

Ceea ce arată linia 3 din acest exemplu este că, dacă variabila b este egală cu o anumită 

valoare, atunci ar trebui executată instrucțiunea din linia 3.1, ori  altfel, ar trebui să arătați 

instrucțiunile din rândurile următoare, și anume 3.2 și 3.3. De asemenea, puteți vedea că 

am decis să afișăm un mesaj final în linia 4. Am inclus această linie 4 doar pentru a ne 

permite să explicăm că indiferent dacă variabila b este egală cu 0 sau nu,  instrucțiunea 

din linia 4 va fi întotdeauna executată, deoarece este situată înafara sferei de acțiune a 

instrucțiunii condiționale din linia 3. Deci, devine clar că instrucțiunile precum 3.1, 3.2 și 

3.3 sunt executate numai în funcție de starea din instrucțiunea 3, care este verificată sau 

nu.   

 

Instructiunea din linia 3, ca nume specific și se numește instrucțiune instrucțiune 

condițională, iar instrucțiunile de după ”then” (in linia 3.1) și ”else” (blocul de 

instrucțiuni de la 3.2 și 3.3) se numesc ramuri de condiție.  

 

De asemenea, este vizibil faptul că am decis să scriem instrucțiunile acestui algoritm 

folosind distanțarea diferită la începutul fiecărei linii, în funcție de faptul că linia este 

supusă instrucțiunii anterioare sau nu.  Acest lucru se numește indentare și utilizarea sa 

este considerate cea mai bună practică, deoarece ne permite să citim și să înțelegem mai 

bine algoritmul.  

 

În Algoritmul 4 am introdus, de asemenea, o nouă conveție de formatare. Am folosit „” 

pentru a reprezenta un anumit mesaj pe care vrem să îl vedem afișat în ecranul de ieșire 

al computerului. Un exemplu în acest sens poate fi văzut în instrucțiunile din linia 4.  

 

Defapt, este obișnuit ca un algoritm să fie scris în cel mai simplu mod posibil, acest lucru 

permitând ca acesta să fie ușor de înțeles și lizibil de către utilizator. Algoritmul 4 ar fi 

putut fi scris astfel:  

 

Există câteva modificări în această nouă versiune a algoritmului. Începe cu linia care este 

un comentariu, deoarece această linie începe cu semnalul #. Alte semnale sunt, de obicei, 

folosite pentru a reprezenta comentarii, cum ar fi de exemplu!, și, de cele mai multe ori, 

liniile de comentarii nu au niciun număr asociat.  

 

Comentariile din algoritmi și din programme sunt întotdeauna binevenite, atâta timp cât 

nu ne distrag atenția de la citirea corectă a algoritmului. În comentarii, suntem liberi să 

scriem orice simțim că ne ajută să înțelegem care sunt obiectivele, constrângerile sau 

poate când a fost scris algoritmul și de către cine. 

 

 



   

 

Algoritmul 5 – Un posibil algoritm pentru împărțirea a două numere și afișarea rezultatului, împiedicând împărțirea la 

zero, folosind o sintaxă mai ușoară. 

# Acest algoritm prezintă o versiune mai simplă a unui program care 

împarte două numere și prezintă rezultatele. 

1.  Input “Introduceți dividendul”, a 

2.  Input “Introduceți divizorul”, b 

3.  if/ dacă b == 0 atunci 

3.1 Afișați “Diviziunea cu zero nu este posibilă” 

    Altfel 

3.2   res = a / b  

3.3 Afișați a, b, și res # vă rugăm să faceți acest mesaj ușor de 

utilizat 

4.  Afișați “Programul a fost încheiat.” 

 

Deasemenea, în rândurile 1 și 2 am folosit cuvântul input in loc de ask. Am fi putut 

utiliza cuvantul read, sau un alt cuvânt care ne-ar fi permis să înțelegem că liniile 1 și 2 

trebuie să obțină unele date de utilizator. Deasemenea, am adăugat un mesaj specific la 

aceste linii în ghilimele duble „”, și am adăugat numele variabilei după mesaj.  

 

În linia 3 am folosit semnele == în locul cuvântului egal, deoarece acest lucru nu 

afectează înțelegerea condiției. Uneori testul pentru egalitate poate fi scris ca b = 0, cu 

doar un semn de acest fel: = . Este întradevăr irrelevant pentru majoritatea cazurilor, dar 

puteți încerca să vă gândiți la testarea egalității într-o stare, prin intermediul operatorului 

“==”, deoarece acest lucru face mai greu să greșiți în limbajul C sau Python. 

 

In linia 3.2 am omis utilizarea versului a calcula și, în schimb, precedat pentru a defini 

modul în care ar trebui să se facă calculul prin scrierea a cee ace se numește și 

Instrucțiunea de atribuire.  

 

În cele din urmă, în linia 3.4 am adăugat un comentariu la sfârșitul liniei, de asemenea 

marcat, cumpărat ca semnal de etichetă.  

 

 

 

Prima provocare 
 

Deci, acum știți că acolo liniile unui algoritm care este destinat să ruleze într-un computer, 

pot conține instrucțiuni de intrare și ieșire a datelor, care pot fi calcule prin intermediul 

unei instrucțiuni de input și output a datelor, care pot fi calcule prin intermediul unei 

instrucțiuni de atribuire, și că aceste linii pot fi executate sau nu, conform condițiilor 

fiind verificate în instrucțiuni condiționte. 

 

Acest lucru înseamnă că acum știm să scriem algoritmi care folosesc cuvintele: Input, 

Display, If…then…else, și care utilizează operatorul de atribuire pe care l-am definit ca 

“=”. 

 

Problema 1 

Permiteți-mi să vă dau prima provocare: scrieți un algoritm care poate citi numărul de ore 

lucrate de o persoană, citiți tariful ei pe oră și calculați și afișați cât ar trebui să fie plătit 



   

 

pentru munca ei.  O posibilă soluție la această problem și la alte problem, poate fi găsită 

în capitolul 0. 

 

Mai mulți algoritmi și noi structuri de date  

 

Devenind mai complicat și strategii de simplificat  
 

Imaginați-vă că aveți o listă de note ale elevilor dvs. Și doriți să acordați un premiu special 

elevului care are cea mai mare notă. Cum ați scrie un astfel de algoritm? 

 

După cum probabil ați observant, propoziția anterioară conține deja o expresie pe care nu 

am folosit-o în primul capitol, iar această expresie este ”listă”. Avem acum o listă de note. 

Dar câte articole sunt în această listă? Cum abordăm ”listele” într-un algoritm? 

 

Există un truc: problemele mai complexe, nu numai că necesită utilizarea unor cuvinte 

auplimentare în algoritm, ci necesită și utilizarea unor variabile mai complicate.  

 

Pentru rezolvarea unor probleme complexe, există mai multe strategii diferite. Vom 

analiza două dintre acestea aici, deoarece acestea sunt cele mai frecvent utilizate în timpul 

identificării unui algoritm.  

 

 

Simplificare 
 

În problema identificării elevului cu cea mai mare notă, în mod clar problema noastră este 

că, datorită faptului că avem mulți elevi în clase diferite și vom avea în viitoer și alte 

clase, nu putem decide în acest moment dacă este necesar să parcurgem o listă cu 10 nume 

și note sau o listă cu 1000 de nume și note (deoarece, la un moment dat, unul dintre colegii 

nostril dragi ne vac ere să aplicăm același algoritm tuturor elevilor scolii noastre).  

 

Știm cum să decidem care este numărul mai mare, dacă lista este compusă doar din doi 

studenți.  

 
Tabelul 1 . Listă a notelor pentru doi elevi  

Numărul elevului Numele elevului Nota 

2222 Maria 8 

4444 Petru 6 

 

Să ne luăm un moment pentru a analiza corect toate elementele cuprinse în acest tabel. 

Putem observa trei coloane, prima cuprinzând numărul elevului, a doua cuprinzând 

numele elevului iar a treia coloană conține nota primită.  

 

De asemenea, avem trei rânduri, în ciuda faptului că avem doar doi studenți. Prima linie 

conține antetul tabelului, a doua linie conține datele pentru primul elev, iar a treia linie 

conține datele pentru al doilea student. Dacă ar fi să avem o listă de 100 de studenți, am 



   

 

avea un tabel cu 101 linii, deci putem omite pur și simplu prima linie, deoarece știm că 

această linie nu conține date variabile (accent pe variabilă). 

 

La acest moment, știm doar să folosim variabile simple. Deci, haideți să rezolvăm acest 

lucru folosind variabilele așa cum le cunoaștem – însă să aveți în vedere faptul că nu așa 

ar trebui procedat.  

 

Avem doi elevi, așadar ne putem gândi la următoarele variabile: numberStudent1, 

numberStudent2, nameStudent1, nameStudent2, gradeStudent1 și gradeStudent2. 

 

Înainte de a începe să ne scriem algoritmul, ne ajută să vizualizăm ce informații dorim să 

vedem afișate pe ecran. Vă propunem ca algoritmul să afișeze ceva de genul (Output 4): 

 
Output 4 – Propunere pentru rezultatul algoritmului, pentru a găsi elevul cu cea mai mare notă. 

… 

Elevul cu cea mai mare notă este  

Elevul cu numărul: NNNN 

Numele elevului: XXXXXXXXXXXXXX 

Nota elevului: NN 

Algoritmul a fost încheiat.  

 

Aceasta este o propunere de algoritm pentru rezolvarea problemei noastre (Algoritmul 6). 

 

Putem vedea că algoritmul începe prin a cere utilizatorului să introducă datele pentru cei 

doi elevi (liniile 1 până la 6), iar în linia 7 începe să anunțe rezultatul, deși la linia 7, 

algoritmul nu știe încă ce student are cea mai mare notă. Putem face acest lucru deoarece 

întârzierea dintre afișarea liniilor este, în termeni umani, inexistentă și pentru că am 

desenat o schiță a aspectului ar trebui să arate ieșirea acestui algoritm. De fapt, definirea 

unei schițe despre cum ar trebui să arate rezultatul este foarte comună și ne ajută să ne 

gândim la ce ar trebui să facă algoritmul pentru a produce rezultatul scontat. Am văzut în 

secțiunea 2.1 că un algoritm ne oferă o ieșire așteptată ca răspuns la o intrare legitimă și 

asta am făcut aici, am analizat care ar fi un exemplu de intrare și am decis care ar fi o 

ieșire așteptată, chiar înainte de a începe să desenăm algoritmul în sine. 

 
Algoritmul 6 – Un posibil algoritm pentru găsirea elevului cu cea mai mare notă, pentru o listă de doi elevi. 

# Acest algoritm prezintă o soluție pentru a găsi elevul cu cea mai mare 

notă, dintr-o listă de doi elevi.  

1.  Input “Introduceți numărul primului elev”, numberStudent1 

2.  Input “Introduceți numele primului elev”, nameStudent1 

3.  Input “Introduceți nota primului elev”, gradeStudent1 

4. Input “Introduceți numărul celui de-al doilea elev”, numberStudent2 

5.  Input “Introduceți numele celui de-al doilea elev”, nameStudent2 

6.  Input “Introduceți nota celui de-al doilea elev”, gradeStudent2 

7.  Afișați “Elevul cu nota cea mai mare” 

8.  if/dacă notaStudent1 > notaStudent2 atunci 

8.1    Afișați “Număr elev: ”, numărStudent1 

8.2    Afișați “Nume elev: ”, numeStudent1 

8.3    Afișați “Nota elev: ”, notaStudent1 



   

 

    Altfel 

8.4    Afișați “Număr elev: ”, numărStudent2 

8.5    Afișați “Nume elev:”, numeStudent2 

8.6    Afișați “Nota elev:”, notaStudent2 

9.  Afișați “Algoritmul a fost încheiat.” 

 

Va funcționa acest algoritm pentru problema noastră simplificată? Da.  

 

Este acest algoritm elegant? Nu. Dar aceasta este o întrebare suplimentară pe care o vom 

aborda mai târziu.  

 

Este acest algoritm complet? * în sensul că acoperă toate scenariile posibile? Nu. De ce? 

Vă vom permite să aflați răspunsul la aceaste întrebări, precum și să încercați să propuneți 

o soluție pentru a rezolva acest decalaj (dar vom arăta care este această problem în 

secțiunea următoare). 

 

Vrem să încheiem această abordare subliniind cee ace am făcut aici. Am avut o problemă 

relative complex, pe care nu am știut să o rezolvăm. Deci, am aplicat o strategie foarte 

comună, respectiv simplificarea. In acest caz, am limitat numărul de intrări posibile 

pentru a încerca să înțelegem cum ar putea fi rezolvat acest lucru.  

 

Deși am obținut o oarecare perspectivă asupra problemei, defapt, algoritmul pe care l-am 

scris este inutil pentru problem ape care am definit-o, pentru a selecta elevul cu cea mai 

mare notă dintr-o listă cu elevi. Așadar, este timpul să trecem la următoarea strategie de 

abordare a problemelor complexe.  

 

 

Reducerea dimensionalității  
 

Putem observa în Tabelul 1, faptul că nu avem o listă de note, ci trei. Prima listă este una 

cu numere de elevi (coloana 1), a doua listă cuprinde nume (coloana 2), iar cea de a treia 

listă cuprinde note (coloana 3). 

 

Așadar, am putea simplifica problema dacă ne concentrăm asupra listei pe care trebuie să 

o procesăm, respectiv lista de note.  

 

Să reformulăm Algoritmul 6 și să prezentăm o soluție care, desi nu oferă rezultatul droit, 

este mai simplă. 

 
Algoritmul 7 – Un alt algoritm posibil pentru identificarea elevului cu cea mai mare notă, dintr-o listă de elevi. 

# Acest algoritm prezintă o soluție simplă pentru identificarea elevului 

cu cea mai mare notă dintr-o listă. 

1.  Input “Introduceți nota primului elev”, notaStudent1 

2.  Input “Introduceți nota celui de-al doilea elev”, notaStudent2 

3.  Afișați “Elevul cu nota cea mai mare este” 

4.  if/ Dacă notaStudent1 > notaStudent2 atunci 

4.1    Afișați “primul elev are cea mai mare notă” 

5.  if/ dacă notaStudent2 > notaStudent1 atunci 

5.2    Afișați “al doilea student are nota cea mai mare” 

6.  if/ dacă notaStudent1 == notaStudent2 atunci 



   

 

6.1    Afișați “cei doi elevi au aceeași notă” 

9.  Afișați “Algoritmul a fost încheiat.” 

 

Așa cum puteți observa în Algoritmul 7, incompletitudinea găsită în Algoritmul 6, pare 

să fie rezolvată, deoarece acest algoritm acoperă acum toate scenariile posibile pentru 

valorile notelor elevilor. Acest algoritm, nu este încă, nici elegant și nici efficient, 

deoarece se adresează doar la doi elevi, putând observa că există multe linii de instrucțiuni 

care par repetate (liniile 1 și 2, 4, 4.1 și 5, 5.1, etc.). 

 

Putem încerca să facem un exercițiu care să sublinieze lipsa de eficacitate a acestui 

algoritm, eliminând simplificarea pe care am facut-o cu privire la problema noastră cu 

cea mai mare notă.  

 

Pentru doi elevi, avem trei scenario posibile: nota 1 mai mare decât nota 2, nota 2 mai 

mare decât nota 1, și notele sunt egale. 

 

Cum ar fi dacă am avea 3 elevi? Am putea avea următoarele scenarii: 

 nota 1 este cea mai mare  

 nota 2 este mai mare  

 nota 3 este mai mare  

 nota 1 și nota 2 sunt egale și mai mari decât nota 3 

 nota 1 și nota 3 sunt egale și mai mari decât nota 2 

 nota 2 și nota 3 sunt egale și mai mare decât nota 1 

 nota 1, nota 2 și nota 3 sunt egale. 

 

Sperăm că nu am omis niciun scenariu posibil, dar putem vedea că, trecând de la două la 

trei clase, am trecut și de la trei la șapte scenario posibile. Creșterea numărului de note de 

procesat va face doar acest lucru imposibil de gestionat, așa că nu știm dacă acesta este 

un mod viabil de a rezolva acest lucru.  

 

Înainte de a trece la următorul pas de învățare a noilor cuvinte, instrumente, strategii, care 

permit scrierea Algoritmul 7, puteți vedea că am folosit o versiune simplificată a 

instrucțiunii condiționale dacă/if …atunci…altfel. După cum puteți vedea în liniile 4, 

5 și 6, nu există alt grup de instrucțiuni. În majoritatea limbajelor de programare (și, 

deasemena, în algoritmi), blocul else/ altfel de instrucțiuni este opțional.  

 

Există o modalitate de a reprezenta visual fluxul acestui algoritm, prin utilizarea 

diagramelor de flux/ flowcharts. Vom aborda diagramele de flux în capitolul următor.  

 

În capitolul 0 studiem alte strategii pentru abordarea problemelor complexe.  

 

 

Faceți cunoștință cu matricea – o foarte scurtă prezentare 
 

O matrice este un construct matematic care deține o colecție de valori, iar aceste valori 

sunt accesibile prin intermediul unui index. Aceasta este o definiție simplă a unei matrice, 

iar în ecuația 1 puteți vedea un exemplu de matrice, cum ar fi cele utilizate în matematică.  

 



   

 

𝑀 = [

𝑚1,1 𝑚1,2 𝑚1,3

𝑚2,1 𝑚2,2 𝑚2,3

𝑚3,1 𝑚3,2 𝑚3,3

]        

 (1) 

 

Această matrice se numește M și elementele sale sunt menționate printr-un index dublu 

i,j care specifică rândul și coloana unde pot fi poziționate. Prin urmare, dacă spunem că 

toate elementele din această matrice sunt serouri, cu excepția elementelor din diagonala 

principală (cazul în care i=j)  

 

𝑀 =  [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]. 

 

Putem spune multe despre matrici. Primul lucru este că matricile au dimensiuni, de 

exemplu, matricea M are 3 linii și coloane, deci spunem că aceasta este o matrice pătrată 

cu dimensiunea 3 (și, prin urmare, are 3x3 elemente). Putem define matrici care sunt 

bidimensionale, cum ar fi matricea M (are linii și coloane) sau putem defini matrici care 

au doar dimensiunea, cum ar fi de ex. matricea N, așa cum este prezentată în ecuația 2.  
 

𝑁 =  [
3
4
1

]          

 (2) 
 

Matricea N este numită și vector (în acest caz, avem o matrice de coloană), iar 

dimensiunile sale sunt 3x1 (3 linii, 1 coloană), care este, de asemenea un caz particular al 

unei matrice dreptunghiulare.  

 

În algoritmi ți în matematică, putem defini matrici care sunt la fel de mari și 

multidimensionale pe care le dorim. În computere nu este atât de ușor să facem acest 

lucru, deoarece trebuie să stocăm toate valorile matricei în memoria computerului, iar 

aceasta este o resursă limitată.  

 

Matricile joacă un rol fundamental în algoritmi și calcul și le vom folosi pentru a rezolva 

problema noastră de notare.  

 

În algoritmi este obișnuit să se utilizeze termenul Array în loc de Matrix. 

 

Una dintre particularitățile matricelor este aceea că, de regulă, acestea trebuie definite în 

prealabil în algoritm și, deasemenea, se consider că matricele nu pot fi redimensionate în 

timpul rulării unui program. Cu alte cuvinte, o data ce o matrice este definită la o anumită 

dimensiune, spre ex. 10 linii și 1 coloană, rămîne așa până când programul se termină. 

Putem schimba valorile din matrice ori de câte ori dorim, dar adăugarea a unei coloane 

11 nu este, de obicei, permisă. Acestea fiind spuse, trebuie să menționăm că pentru multe 

dintre limbajele de programare recente, Acest lucru nu este neapărat o limitare. Totuși, a 

nu redimensiona matricele, este considerată o bună practică, în programare și, dacă este 

necesar să aveți o structură de date care să-și schimbe dimensiunea în timpul rulării 

programului, atunci ar trebui să selectăm alte structuri de date, cum ar fi, o Listă (vezi 

secțiunea 0). 

 



   

 

Abordăm valorile din interiorul unui tablou în același mod în care abordăm o matrice, 

utilizând indexuri, ața cum vom vedea în secțiunea următoare.  

 

Pentru a închide această secțiune, trebuie să spunem că, marticea este cea mai simplă 

dintre structurile de date compuse. Într-o matrice, ceea ce avem, este o colecție de 

variabile pe care le putem folosi sub același nume, distingând o valoare de cealaltă, 

utilizând unul sau mai mulți indici. Totodată, trebuie să subliniem faptul că, fiind o 

colecție, se așteaptă ca matricele să fie folosite cu date de același tip. Adică, putem defini 

o matrice pentru a stoca numerele studenților și și o altă matrice pentru a stoca notele, 

însă nu o matrice pentru a stoca prima linie a tabelului sau a doua și așa mai departe. 

Valorile unui tablou trebuie să fie toate de același tip și natură.  

 

Funcția ”sweep” a unui vector – prezentarea instrucțiunilor de tip buclă 
 

Să ne întoarcem la problema identifcării celei mai mari note din lista noastră de elevi. 

Pentru că trebuie să definim dimensiunea matricei de note, trebuie să numărăm câți elevi 

avem în lista noastră. Să presupunem că avem 100 de studenți. După cum vă imaginați, 

nu are prea mult sens să creați un algoritm care merge.  

 
Algoritmul 8 – Un exemplu teribil despre cum să utilizați o matrice 

# Acest algoritm este complet nefolositor și servește ca un exemplu 

prost. 

1.  Definiți G(100)                # G va fi o matrice de 100 de linii 

2.  Input “Introduceți nota primului student”, G(1) 

3.  Input “Introduceți nota celui de-al doilea student”,”, G(2) 

4.  Input “Introduceți nota celui de-al treilea student”,”, G(3) 

… 

101.  Input “Introduceți nota studentului 100”,”, G(100) 

… 

 

 

 

Îninate de a ne adresa liniilor de la 2 la 101, trebuie să facem câteva mențiuni legate de 

linia 1.  

 

Linia 1 afirmă că tabloul numit G va conține 100 de valori. Prin urmare, vom avea G(1), 

G(2), … și în cele din urmă, G(99) și G(100). Fiecare dintre aceste variabile va deține o 

valoare și va fi menționată cu numele G (G pentru Grade/ Notă). De obicei, numele 

matricelor sunt definite cu majuscule.  

 

Trebuie să facem o paranteză, din cauza unei ușoare incongruențe în indexarea marticelor. 

În matematică, un indice începe de obicei cu 1 și merge mai departe, până la sfârșitul 

dimensiunii matricei, ața cum am văzut în ecuația (1). Cu toate acestea, în matrici și 

pentru majoritatea limbajelor de programare, definirea unui tablou în modul în care am 

facut-o în linia 1 ne-ar permite să folosim G(0), G(1), … și, în cele din urmă, G(98) și 

G(99), acest lucru însemnând că în matrici, valorile mindexului încep de obicei de la zero 

și nu de la unu.  După ce am observat acest lucru, în acest curs com folosi, în continuare, 

matrici cu indici care variază de la 1 la dimensiunea indexului, ața cum am face în timp 

ce definim o matrice.  

 



   

 

Mergând mai departe, este clar că avem nevoie de o nouă instrucțiune pentru a trata acele 

100 de linii similar. Vestea bună este că această instrucțiune există și se numește 

instrucțiune în buclă, cunoscută și sub numele de for..loop, sau for..next instruction. 

 
Algoritmul 9 – Un algoritm partial pentru a citi 100 de valori dintr-o matrice.  

# Acest algoritm citeste 100 de valori într-o matrice. 

1.  Definiți G(100)              # G va fi o matrice cu 100 de linii  

2.  pentru i=1 la 100 

2.1Afișați “Vă rugăm să introduceți notele pentru elevul din linie”, i 

2.2 Input G(i) 

3.  Afișați “notele introduce, începeți să calculați…” 

… 

 

Putem folosi această instrucțiune, ața cum este prezentată în Algoritmul 9. Vă rugăm să 

aveți în vedere faptul că există mai multe posibilități de a scrie for..loop. În exemplul 

de mai jos, am decis să nu folosim cuvântul loop pentru a încheia cu for..loop, deoarece 

numerotarea și indentația instrucțiunilor într-un algoritm fac calr faptul că body of the 

loop/ structura buclei este compusă din instrucțiunile 2.1 și 2.2. În acest context, i este 

considerat a fi loop variable/ variabila buclă, sau loop counter/ contor buclă. Pentru 

această buclă, totalul numărului de iterații este 100 (limita maximă  – limita inferioară 

+ 1). 

 

In loc să folosim o formulare pentru for..loop ața cum am folosit în linia 2, am fi folosit 

o sintaxă similar cu Python, spre exemplu 
 for i in range(1,100) 

sau o sintaxă similară lui C 
 for (i=1,i<100,i++) 

acesta fiind puțin mai enigmatic, dar totuși cu același rezultat. 

 

Când scriem for i=1 la 100 (linia 2), înțelegem cu ușurință că variabila i va începe în 

1 și va lua toate valorile de la 1 la 100, adăugând 1 la i de fiecare data când instrucțiunile 

întră în buclă. Defapt, instrucțiunile din corpul ciclului (liniile 2.1 și 2.2) vor fi executate 

de 100 de ori, cunoscut și sub numele de iterații în buclă.  

 

De asemenea, puteți vedea că am adăugat linia 2.1 ca pe o curtoazie utilizatorului, 

deoarece introducerea a 100 de valori folosind tastatura fără niciun fel de feedback, nu 

este o sarcină ușoară, ața că afișăm un mesaj pentru fiecare iterație a ciclului.  

 

Putem acum completa algoritmul prin efectuarea a ceea ce se numește funcția sweep a 

matricei, pentru a găsi nota cea mai mare. Vă rugăm să rețineți că acest lucru va fi, în 

continuare, incomplete, deoarece algoritmul va afișa doar cea mai mare notă, fără însă a 

rezolva situația de a avea mai mult de un elev, care are cea mai mare notă.7 Totuși, 

Algoritmul 10 arată o abordare destul de bună pentru rezolvarea problemei.  

 

 
Algoritmul 10 – Un posibil algoritm pentru a găsi cea mai mare valoare într-o matrice cu 100 de valori 

 
7 Este possíbil să fi observat că, deși problema inițială a fost cumva simplă, când am început încercarea de 

a scrie un algoritmo, ne-am trezit descoperind noi probleme în interiorul problemei. Nu vă faceți griji, acest 

lucru este foarte frecvent în informática și în viață, în general. 



   

 

# Acest algoritm citește 100 de valori într-o matrice,  

# și afișează valoarea cea mai mare introdusă  

1.  definiți G(100)               # G va fi o matrice cu 100 de linii 

2.  for i=1 to 100 

2.1    afișați “Vă rugăm să introduceți nota elevului în linie”, i 

2.2    input G(i) 

3.  afișați “notele introduse, începeți calculele…” 

4.  max=-1               # vom folosi valoare -1, ca valoare inițială 

5.  for i=1 to 100 

5.1    if G(i) > max  

5.1.1      max = G(i) 

6. afișați “nota cea mai mare identificată în această listă a fost”, max 

7.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Am făcut o serie de modificări simple în Algoritmul 10.  În primul rând, toate cuvintele 

de tip instrucțiuni sunt scrise acum cu litere mici, deoarece acest lucru simplifică modul 

de scriere. Totodată, nu mai prezentăm variabilele în bold/ îngroșat. În plus, în linia 5.1, 

am omis experisa then, pentru a nu altera legibilitatea algoritmului.  
 

Luați-vă un moment să analizați Algoritmul 10. O să identificați faptul că linia 5.1.1. va 

fi executată doar dacă valoarea lui G(i) este mai mare decât valoarea maximă identificată 

în elementul i-1 al matricei. 
 

De asemenea de câte linii este nevoie să schimbăm pentru ca programul să poată rula 

pentru o listă cu un număr diferit de elevi?8 
 

Linia 4 introduce ceea ce numim, de obicei, o limită sau variabile steag, în vereme ce 

variabila max va stoca cea mai mare valoare identificată în matrice. Începem prin a atribui 

acestei variabile o valoare pe care știm că nu va fi găsită în matrice și am ales -1 pentru 

a face acest lucru. Am fi putut să o facem într-un alt mod, după cum este prezentat mai 

jos:  
… 

3. afișați “notele introduce, începeți calculul…” 

4. max=G(1) #vom presupune că primul elev are cea mai mare notă  

5.  for i=2 to 100 

… 

 

Aici am decis că primul elev are cea mai mare notă (cee ace poate fi adevărat sau nu, dar 

este irrelevant, deoarece algoritmul va face sweep în tot restul matricei), și, făcând acest 

lucru, putem sari peste verificarea primului element al matricei, iar în linia 5 putem vedea 

că începem din al doilea element al matricei.  

 

Considerând Algoritmul 10, hai să ne distrăm puțin… Ce schimbări ați putea face în 

algoritm, asftel încât:  

1. Afișați poziția în care a fost găsită cea mai mare notă, alături de cea mai mare notă 

(puteți ghici că cerem ceva nou, deci avem nevoie de o nouă variabilă); 

2. După ce ați găsit cea mai mare notă din matrice, numărați câți elevi au avut nota 

respectivă; 

 
8 Ar fi nevoie să schimbați liniile 1, 2 și 5. 



   

 

3. Pe lângă identificarea celei mai mari note, găsiți și cea mai mica notă; 

4. Calculați media notelor din listă; 

5. Numărați câți studenți au note mai mari decât 8; 

6. Dacă zero înseamnă că un elev nu a fost notat, numărați câți elevi nu au fost notați; 

7. Pe lângă citirea notelor elevilor, citiți și alte două matrice cu numerele și numele 

elevilor și afișați o ieșire similar cu Output 4. 

 

Răspunsurile pentru aceste provocări, pot fi găsite în capitolul 8, dar nu uitați ce am scris 

anterior, știți doar că puteți găti atunci când puneți mâna pe oale și tigăi în bucătărie, ața 

că, înainte de a ajunge la soluțiile pe care le-am propus, încercați să (cel puțin) sau scrieți 

(cel mai bun curs de acțiune pentru a învăța efectiv) propunerile dvs.  

 

Îniante de a trece la secțiunea următoare. Vă sfătuim cu tărie să încercați să rezolvați 

provocările și să citiți secțiunea 0, deoarece facem câteva considerații importante și 

prezentăm concepte care ar putea fi utile pentru a citi capitolele următoare.  

 

 

Sortarea unui vector   
 

In secțiunile anterioare am abordat problema încercării de a găsi elevii care aveau cea mai 

mare notă și am propus o soluție care ar putea găsi defapt cea mai mare notă, dar nu a fost 

capabil să prezinte toți elevii care aveau acea notă. Ne-am putea gândi la o manieră de a 

da sweep matricei, pentru a ajunge la 1 – identificarea celei mai mari note și 2 – afișarea 

tuturor numelor elevilor care au avut cea mai mare notă. Puteți scrie un astfel de algoritm?  

 

O altă soluție posibilă, ar fi sortarea matricei pe grade (sau vector grad) în ordine 

descrescătoare, și afișați primul element din matricea sortată, iar cel de-al doilea element 

(dacă al doilea este egal cu primul) și așa mai departe. Acest lucru nu este foarte diferit 

de propunerea anterioară, respective utilizarea funcției sweepe a matricei de două ori. 

Defapt, sortarea matricei este ceva mai grea în efortul de calcul, dar pe de altă parte, 

ajungem la mai multe informații, întrucât întreaga matrice este acum sortată.  

 

Sortarea datelor este una dintre cele mai frecvente sarcini în calcul și le puteți vedea 

oriunde. Când primiți detaliile despre mișcarea contului dvs. bancar, mișcările sunt sortate 

după dată și oră. Listele elevilor sunt, de obicei, sortate după numărul studenților. Listele 

de cărți sunt sortate în funcție de titlu, de autor sau de subiect (și, uneori, de toate acestea 

combinate). 

 

Există mai mulți algoritmi care permit sortarea (puteți arunca o privire la unii dintre ei 

aici9)), folosind strategii diferite, inclusiv partiționarea datelor care trebuie sortate, 

fuzionarea a două seturi aleatorii de date și schimbarea a două elemente consecutive, 

printre altele.  

 

Ca urmare a faptului că lucrăm cu matrice, vă vom prezenta, în cele ce urmează, 

algoritmul Bubble Sort. Acesta nu este neapărat cel mai eficient algoritm și nici cel mai 

 
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm 



   

 

rapid, dacă vrem să îl aplicăm unor informații de mare volum. Dacă dorim să sortăm un 

algoritm cu 100 de elemente, Bubble Sort își va face treaba în mod eficient.  

 

Algoritmul Bubble Sort se numește așa deoarece este modul în care acesta funcționează 

– algoritmul mută matricea și prinde ”cea mai mare bulă”, pe care o aduce la suprafață.  

După prima ștergere, cel mai mare element este adus la suprafață, așadar, este necesar să 

mute matricea astfel încât să realizeze sortarea completă. La prima mutare, plasează cea 

mai mare valoare în top, iar la cea de a doua mutare, plasează cea de a doua valoare pe 

cel de-al doilea loc, și tot așa. Pentru o matrice cu n elemente,  este necesar șă performeze 

cu mișcare n-1, deoarece la ultima mișcare , plasează nu unul ci două elemente.   

Există mai multe variante de implementare a Bubble Sort, dar mai jos regăsiți o propunere 

de bubble sort. În acest algoritm o să sortăm doar matricele cu grade.  

 

Vom aloca câteva rânduri pentru a explica cum ne propunem să facem acest lucru. 

Matricea trebuie sortată în așa fel încât cea mai mare valoare să fie poziționată la numărul 

1 în matrice.  

 

Trebuie să ne permiteți să mutăm matricea într-o formă care funcționează după cum 

urmează: putem compara elementele din prima poziție cu elementele din cea de a doua 

poziție. Dacă elementul din cea de a doua poziție este mai mare decât elementul din prima 

poziție, le vom roti. Putem continua să comparăm elementul din cel de-al doilea rând, cu 

elementul de la cea de a treia poziție, și apoi din nou, inversațile dacă elementul de la 

poziția a treia este mai mare decât elementul de la poziția a doua. Acest lucru face ca 

valoarea cea mai mare să fie poziționată la finalul matricei. Dar stați așa, nu asta ne dorim! 

Noi vrem ca elementul cu valoarea cea mai mare să se afle la prima poziție! Nu vă faceți 

griji, putem schimba regula în așa fel încât pozițiția elementelor să fie inversată doar dacă 

elementul de la poziția j este mai mică (nu mai mare) decât elementele de la poziția j+1. 

Algoritmul 11 ne arată cum poate fi pus în practică acest lucru. 

 
Algoritmul 11 – Un pozibil mod de implementare a algoritmului Bubble Sort, pe matricea care sortează notele elevilor. 

1.1  numărul elevilor=100          # Noua constantă 

1.2  definiți G(numărul elevilor)  # G va fi o martice cu 100 de linii 

2.  pentru i=1 la numărul de elevi 

2.1  afișați “Vă rugăm să introduceți nota pentru elevul din linie”, i 

2.2    input/ intrare G(i) 

3.  afișați “notele introduse, lansați faza de sortare…” 

# 

# algoritmul Bubble Sort începe aici  

# 

4. pentru i=1 la numărul de elevi -1 #aceasta ar fi bucla de inversare 

4.1 pentru j=1 la numărul de elevi-i #aceasta este bucla de comparație 

4.1.1    if/ dacă G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1  inversați G(j) cu G(j+1) 

#       bucla cu j se încheie aici  

#   bucla in i se încheie aici 

# 

# asta este! Algoritmul Bubble Sort este compus din doua bucle ”cuib”  

# 

5.  afișați “aceasta dacă este în matricea sortată” 

6.  pentru i=1 la numărul elevilor 

6.1  afișați G(i) 



   

 

7.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Sunt câteva aspecte care merită notate în Algoritmul 11. 

 

Primul este cel pe care l-am implementat în Bubble Sort în patru linii (linia 4, 4.1, 4.1.1, 

4.1.1.1). Aceasta este cea mai mică cantitate de linii pe care cineva o poate scrie pentru a 

implementa sortarea algoritmului.  

 

Puteți observa, deasemenea, că bucla i este executată de un numărDeElevi-1 de ori, ex., 

de 99 de ori (linia 4). Acest lucru se datorează faptului că o matrice de 100 de elemente, 

trebuie doar să faceți rocada de 99 de ori, ața cum am explicat și înainte.  

 

Datorită faptului că liniile 4.1, 4.1.1 și 4.1.1.1 sunt parte a trunchiului buclei i, puteți 

vedea faptul că aceste linii vor rula de 99 de ori (cel mult). Deoarece una dintre linii se 

află în buclă, acea buclă va rula de maxim 99 x 100 de ori, însă, în realitate va rula chiar 

mai puțin, deoarece limita superioară va fi chiar mai mică, ca urmare a faptului că limita 

superioară a buclei j lnu este întotdeauna 99, ci 100-i. Așadar, linia 4.1.1 va fi executată 

de 99 de ori, atunci când i=1, de 98 de ori atunci când i=2, de 97 de ori atunci când i=3, 

și așa mai departe. De ce este acest lucru important? Deoarece unul dintre indicatorii 

eficienței algoritmului îl reprezintă numărul de linii de comparație executate. Dacă acest 

lucru vă interesează, puteți identifica mai multe informații online, urmărind linkul din 

footnote 9. 

 

Un alt comentariu este cu privire la instrucțiunea swap folosită linia 4.1.1.1. Am instruit 

algoritmul să swap/ schimbe G(j) cu G(j+1) 

 

Defapt, există limbaje de programare unde pueți utiliza funcția swap. Însă, în majoritatea 

cazurilor, va trebui să efectuați operația swap făcând, de exemplu, acest lucru: 

 
# 

# algoritmul Bubble Sort începe aici  

# 

4.  pentru i=1 la numarulElevilor-1  # aceasta va fi bucla de sweep 

4.1pentru j=1 la numarulElevilor i # aceasta va fi bucla de comparație 

4.1.1    if/dacă G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    temp=G(j) 

4.1.1.2    G(j)=G(j+1) 

4.1.1.3    G(j+1)=temp 

#       bucla din j se încheie aici 

#   bucla din i se încheie aici 

# 

#asta este! Algoritmul Bubble Sort este compus din două bucle îmbinate 

# 

 

Puteți observa faptul că am adaugat două comentarii care marchează sfârșitul fiecărei 

bucle. Acestea sunt, desigur, irelevante, deoarece bucla se termină atunci când se găsește 

o instrucțiune la un nivel diferit de indentare, dar am decis să le păstrăm doar pentru a 

încerca să clarificăm care este sfera/ corpul fiecărei bucle.   

 

Cele trei instrucținui de atribuire din 4.1.1.1, 4.1.1.2 și 4.1.1.3 utilizează o variabilă 

temporară numită temp, petru a stoca prima valoare, apoi pentru a suprascrie prima 



   

 

valoare cu a doua și, în final, atribuie al doilea element al tabloului cu valoare care se afla 

anterior în prima poziție. Probabil că este mai ușor să înțelegeți schimbul celor două valori 

dacă vă gândiți în acest fel. Imaginați-vă că aveți o sticlă de sifon în mâna dreaptă și o 

pungă de popcorn în mâna stângă și doriți să le schimbați pozițiile. Va trebui să așezați, 

temporar, unul dintre obiecte pe o masă pentru a putea face schimbul. Sau puteți arunca 

în aer unul dintre obiecte...ca un jongler, sperând să nu vărsați sifonul și nici popcornul.  

 

Pentru a închide această secțiune, am dori să vă invităm să scrieți algoritmul pentru a 

prezenta informațiile complete – număr, nume, grad, sortare după notă. Puteți vedea 

propunerea noastră de răspuns în secțiunea 0. Alertă spoiler: dacă utilizați instrucțiunea 

de swap, trebuie doar să adăugați două linii la bucla interioară Bubble Sort. 

 

 

În continuare în buclă 

În capitolul anterior an văzut for..loop, dar există cel puțin alte două moduri pe care le 

putem lua în considerare pentru a crea o buclă.  

 

Luați exemplul Algoritmul 12, unde descriem un posibil algoritm pentru a scrie toate 

numerele de la 1 la 10. 

 
Algoritmul 12 – Un algoritm simplu ce poate fi afișat toate numerele întregi de la 1 la 10. 

1.1  Limita maximă=10               # evitând numerele magice… 

1.2  Limita inferioară=1 

1.3  numărătoare=0 

2.  pentru numărat=de la limita inferioară la limita superioară  

2.1 afișați numărătoarea 

3.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Acesta a fost un algoritm destul de simplu. Trebuie doar să folosim căteva instrucțiuni și 

conceptul de variabilă contor. O variabilă de contor este acea variabilă care realizează 

numărătoarea, de regulă de la 1 la un alt număr, dar putem folosi contoare care îi scad 

valoarea.  

 

For..loop este extrem de util și simplu de utilizat atunci când știți în prealabil câte 

iterații va trebui să efectueze corpul ciclului, cum ar fi în exemplul Algoritmul 12. 

 

Cu toate acestea, există și alte situații în care trebuie să faceți o buclă și nu puteți spune 

în avans câte iterații va trebui să faceți. Acesta ste motivul pentru care avem nevoie de 

alte tipuri de bucle.  

 

Din nou,bucla for 
 

De fapt, bucla for poate fi descrisă în alte moduri. Aruncați o privire la Algoritmul 13. 

Puteți vedea că aici am folosit o nouă instrucțiune, numită adesea o instrucțiune de salt 

(liniile 2.1 și 5). 

 



   

 

După setarea countorului la valoarea lowerLimit (linia 1.3), următoarea linie (linia 

2) verifică dacă contorul are o valoare mai mare decât upperLimit. 

 

Desigur, prima dată când trecem în linia 2, dacă valorile pentru limitele inferioare și 

superioare au fost definite corect, acest lucru nu se va întâmpla și, în consecință, 

algoritmul rulează liniile 3, 4 și 5. Corpul buclei este compus din aceste linii (3, 4 și 5). 

 

Dacă condiția numărare > upperLimit (numită, deasemenea Condiția de ieșire a 

buclei) este adevărată, algoritmul rupe ciclul și trece la linia 6. Când algoritmul există 

în buclă, valoarea variabilei din buclă este, de regulă, definită de limita superioară plus 1. 
 

Algoritmul 13 – Un algoritm simplu pentru a  afișa toate numerele întregi de la 1 la 10,folosind instrucțiuni de salt.  

1.1  Limita maximă=10               # evitând numerele magice… 

1.2  Limita inferioară=1 

1.3  numărătoare=0 

2.  if/dacă numărătoarea > LimitaSuperioară 

2.1    mergeți la linia 6  

3.  afișați numărătoarea 

4.  numărați = numărați +1 

5.  mergeți la linia 2 

6.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

În mod evident, este mult mai simplu să reprezentați for..loop așa cum am facut în 

Algoritmul 12, așadar acest fel de reprezentare a buclei nu este unul obișnuit.  

 

Ca un ultim comentariu referitor la for..loop – și numai pentru for..loops, trebuie să 

spunem că , de regulă, nu este considerată o bună practică să schimbi valoarea variabilei 

buclă în timp ce se află în buclă. De exemplu, linia 2.2 prezentată în Algoritmul 14, este 

considerat a fi un exemplu prost, deoarece acest lucru ar determina algoritmul să nu se 

termine niciodată, deoarece countorul nu ar atinge niciodată valoarea 

LimităSuperioară. 

 
Algoritmul 14 – Un exemplu prost al algoritmului ]n care valoarea variabilei din interiorul buclei s-a schimbat. 

1.1  LimitaSuperioară=10               # evitând numerele magice… 

1.2  LimitaInferioară=1 

1.3  numărătoare=0 

2.  pentru numărătoare = LimitaInferioară și LimitaSuperioară  

2.1    afișați numărătoarea 

2.2    numărătoarea=0 

3.  afișați “algoritmul s-a încheiat” 

 

Bucla While 
 

Dacă nu știți, în prealabil, câte iterații trebuie să faceți pe un grup de instrucțiuni (corpul 

buclei), atunci nu puteți utiliza for..loop. Dar nu vă faceți griji, există și alte soluții 

pentru acest tip de probleme. Faceți cunoțtință cu while..loop (). 
 

Consider the following problem: you have been given a very long list of values (say 3 or 

4 pages long) and you need to calculate the average for all those values. If we knew how 

many values you have in the list, you could simply apply Algoritmul 24. Yet, you don’t 



   

 

really want to count them all, so you think “what if I enter the values and the algorithm 

considers that when I enter the value 0, it’s because there are no more values and it needs 

to calculate the average?” 
 

There are many examples that cannot be processed with a for..loop simply because you 

don’t know how many iterations you need to consider. This is the time to use a 

while..loop. 
 

Algorithm 15 – A possible algorithm to calculate the average of the values in a list of unknown size at run time. 

1.1 numărătoare=0 # avem nevoie de numărătoare pentru a ști câte valori 

au fost introduse 

1.3  totalizare=0      # vom inițializa acest total la 0 

1.4  media=0      # la acest moment, media este de asemenea 0 

2.  afișați “Vă rugăm să introduceți valoarea (0 până la final)”, val 

3.  if/ dacă val != 0     # citim “!=” ca “diferit” 

3.1    total = total + valoare 

3.2    numărătoare = numărătoare +1 

3.3    treceți la pasul 2 

#  algoritmul atinge acest punct doar dacă valoarea introdusă este 0 

4.  afișați “utilizatorul introdus”, numărați, “ valoarea” 

5.  media = sumă / numărătoare 

6.  afișați “media pentru valoare este”, media 

7.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Trebuie să adăugăm câteva comentarii la Algorithm 15. Mai întâi, putem vedea că există 

o buclă formată din liniile dintre linia 2 și linia 3.3. Linia 3 firmă că, dacă valoarea 

introdusă este diferită de 0, atunci trebuie executate liniile 3.1, 3.2 și 3.3. Linia 3.1 este o 

acumulare de val pe sum, iar linia 3.2 este o creștere pe contor. Linia 3.3 închide bucla și 

trimite controlul algoritmului la linia 2. Și, în cele din urmă, putem vedea că în această 

buclă există o condiție care este testată la începutul buclei (linia 3). 

 

Totuși, acest algoritm are o problemă. Puteți identifica problema? Vă vom oferi un indiciu 

în secțiunea 0. 

 

Algorithm 15 arată un tipic while..loop,iar acest lucru ar putea fi scris mai bine după 

cum urmează (Algoritmul 16). 

 
Algoritmul 16 – un posibil algoritm while..loop. 

1.1. numărătoare=0 # avem nevoie de numărătoare pentru a ști câte valori 

au fost introduse  

1.3  totalizare=0   # vom iniția acest acumulator la 0 

1.4  media=0      # la acest moment, media este de asemenea 0 

1.5  val=-1   # definim -1 ca valoare falsă, deoarece nu va fi folosit 

2.  în timp ce val != 0  # citim “!=” ca “diferit” 

2.1    afișați “Vă rugăm afișați valoarea (0 la final) ”, val 

2.2    sum = sum + val 

2.3    if val != 0 

2.3.1  numărătoarea = numărătoarea +1 

2.4  bucla 

# algoritmul atinge acest punct numai dacă valoarea introdusă a fost 0 

3.  afișați “utilizatorul introdus”, numărați, “ valoarea” 



   

 

4.  media = sumă / numărătoare  

5.  afișați “media valorilor este”, media 

6.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Putem face comentarii suplimentare cu privire la while..loop. În primul rând, cu acestă 

npuă prezentare, bucla este mai clară ața cum putem vedea în liniile 2.1, 2.2 și 2.3 fac 

corpul buclei. Linia 2.4 închide while..loop și readuce controlul algoritmului la lina 

2.1. 

 

În cele din urmă, deoarece trebuie să testăm valoarea pentru situația în care linia 2 este 0, 

provenind de la linia 1.5, trebuie să definim o valoare care nu este egală cu 0 pentru a 

permite algoritmului să execute această linie cel puțin o dată. Linia 1.5 definește această 

valoare la -1,aceasta fiind o valoare falsă, deoarece prima dată când valoarea este utilizată 

în mod real, este în linia 2.2, după ce val a fost citit în linia 2.1. 

 

Totuși, avem încă nevoie de linia 2.3 pentru a ne asigura că nu contorizăm ultimul 0 ca 

fiind o valoare validă, deoarece această valoare va trebui folosită în linia 4. 

 

 

 

 

Bucla Repeat (de repetare) 
 

Ne putem gândi la problema calculării mediei unei liste de valori într-un mod diferit. Să 

recuperăm Algorithm 15 și să îl rescriem, având în vedere faptul că vrem să citim valori 

până când utilizatorul introduce valoarea 0, ca semnal că nu mai are alte valori de 

introdus. Așadar, trebuie să repetăm citirea valorilor până când utilizatorul introduce 0. 

Și exact asta facem în Algoritmul 17. 

 
Algoritmul 17 – Un alt algoritm posibil pentru calcularea mediei unor valori dintr-o listă de dimensiuni necunoscute la 

momentul rulării. 

1.1 numărătoare=0    # avem nevoie de un contor pentru a ști câte valori 

am introdus 

1.3  sumă=0          # vom inițializa acest calcul la 0 

1.4  media=0         # la acest moment, media este deasemenea 0 

2.  afișați “Vă rugăm să afișați valoarea (0 pînă la sfîrșit) ”, val 

3.  sum = sum + val 

4.  numărătoare = numărătoare +1 

5.  if val != 0     # citim “!=” ca “diferit” 

5.1  mergeția la pasul 2 

6. numărătoare = numărătoare -1 # utilizatorul a introdus 0 și trebuie 

să scădem ultima creștere 

#  algoritmul atinge acest punct doar dacă valoarea introdusă a fost 0 

7. afișați “utilizatorul introdus”, numărătoare, “valori” 

8. media = sumă / contor 

9. afișați “media pentru valoare este”, media 

10. afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Bucla se face acum între liniile 2 și 5.1, iar mai important decțt atât, verificarea stării 

(utilizatorul dorește să părăsească bucla de introducere a datelor și introduce valoarea 0), 



   

 

se face după ce tot corpul buclei a fost executat. Aceasta este situația tipică pentru bucla 

de tip repeat..until, iar algoritmul poate acum fi scris, după cum urmează (Algoritmul 

18). 

 
Algoritmul 18 – O posibilă buclă repeat..until 

1.1 numărătoare=0   # avem nevoie de un contor pentru a ști câte valori 

am introdus 

1.3  sum=0          # vom inițializa acest calcul la 0 

1.4  media=0        # la acest moment, media este de asemenea 0 

2.  repetați 

2.1 afișați “Vă rugăm să introduceți valoarea a (0 până la sfârșit)”, 

val 

2.2    sum = sum + val 

2.3    counter = counter +1 

2.4  până val == 0        # aceasta este condiția de ieșire 

3. numărătoare = numărătoare-1 # utilizatorul a introdus 0 and și trebuie 

să scădem ultima creștere  

# algoritmul atinge acest punct doar dacă valoarea introdusă a fost 0 

7. afișați “utilizatorul introdus”, numărătoare, “valori” 

8. media = sumă / contor 

9. afișați “media pentru valoare este”, media 

10. afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Observații finale privind buclele 
 

În timp ce scriem algoritmi pentru a rula pe computere, nu este o surpriză faptul că 

încercăm să rezolvăm probleme de “calcul”, precum sortarea, identificarea valorilor 

minime și maxime și așa mai departe.  

 

Adesea, aceste sarcini înteleg să efectueze aceleași operații pe o listă de valori de mai 

multe ori. Aceste iterații sunt indicatorul perfect că trebuie să folosim un ciclu sau o 

buclă.  

 

Așa cum sugerează și cuvântul, o buclă este un set de instrucțiuni care se repetă de câteva 

ori. Nu ar trebui să ne mai surprindă faptul că, implementaarea unei bucle în diferite 

limbaje este subiect de variațiuni, pornind de la diferite instrucțiuni cu sintaxe diferite. 

Există totuși caracteristici care sunt comune majorității implementărilor, iar asta este ceea 

ce vrem să rezumăm acum.  

 

1. Există, de obicei, trei moduri de a implementa bucle: for..next, while..loop 

și repeat..until. Vă rugăm să rețineți faptul că unele limbaje nu implementează 

bucla repeat..until. 

2. for..next este utilizat mai ales în situații în care știm, cu un anumit grad de 

certitudine, câte iterații va trebui să efectuăm, cum ar fi, de exemplu, numărul de 

sweep-uri pe care trebuie să le facem pe matricea la care realizăm sortarea.  

3. În sens opus,buclele while..loop și repeat..until, sunt folosite atunci când 

nu știm câte iterații trebuie să facem pentru o sarcină dată.  

4. Diferența majoră dintre while..loop și repeat..until este aceea că 

while..loop testează starea buclei (în timp ce această condiție este adevărată, 



   

 

urmați aceste instrucțiuni), iar repeat..until testează starea buclei la sfârșitul 

acesteia (repetați aceste instrucțiuni până când această stare este verificată).  

5. Atunci când introduceți o buclă for..next, dacă valoarea inițială a buclei se află 

deja înafara scopului buclei, aceasta nu este deloc executată.  

6. Combinând abservațiile anterioare, concluzionăm că repeat..until este singura 

buclă care se execută cel puțin o dată.  

7. Chiar dacă anterior am spus că un algoritm trebuie să fie finit, este posibil să 

construim o buclă infinită și, de fapt, facem acest lucru destul de des, atunci când 

rulează un server software, intră într-o buclă infinită care așteaptă să primească 

solicitări de la software-ul clientului.  

8. Așa cum am menționat anterior, în buclele for..next de obicei, se consideră 

neegalant să se încurce cu variabila buclă.  

9. Este în regulă să avem bucle îmbinate, cu alte cuvinte, bucle în bucle. Am folosit 

bucle îmbinate în algoritmul Bubble Sort  (Algoritmul 11). 

10. Dacă trebuie să ieșiți dintr-o buclă inainde de a testa condiția de ieșire, puteți 

utiliza, de obicei, instrucțiunea de break. Această instrucțiune iese din buclă și 

trimite controlul execuției algoritmului (sau programului), către instrucțiunea care 

este imediat după buclă.  

 

Buclele sunt o parte foarte foarte importantă a algoritmilor și a programelor de calculator, 

așa că vă recomandăm să vă familiarizați cu utilizarea acestuia în detaliu. Există multe 

exemple pe web, dar dacă vă simțiți curioși, vă recomandăm să consultați câteva dintre 

exemplele din Python la acest link: https://wiki.python.org/moin/ForLoop.  

 

Mai multe structuri de date și rutine  

 

Faceți cunoștință cu listele  
 

În capitolul anterior am recurs la matrici pentru a stoca datele și a ne permite să accesăm 

fiecare dintre elementele din aceasta, prin simpla schimbare a unui număr de index. Acest 

lucru are multe avantaje, cum ar fi de exemplu, faptul că permite buclelor să folosească 

funcția sweep pentru matrice și să identifice un anumit tip de informații.  

 

Totuși, apar adesea situații în care nu știm în prealabil cât de mari vor fi datele pe care 

trebuie să le procesăm și poate că trebuie să păstrăm lista sortată, de fiecare dată când este 

introdus un nou set de date.  

 

Luați în considerare exemplul unei liste de cumpărături, fiecare linie având un nume, un 

preț pe unitate și cantitatea de articole achiziționate. Într-o astfel de listă, avem de regulă, 

numele unui produs și eventual, o cantitate. Figura 2 prezintă un eșantion al unei liste de 

cumpărătur (fără a specifica cantitățile). 

 

https://wiki.python.org/moin/ForLoop


   

 

 
Figura 2 – Exemplificare a unei liste de cumpărături10. 

 

Principala caracteristică a listelor este aceea că, prin definiție, este dinamică. Cu alte 

cuvinte, vă puteți aminti că trebuie să adăugați în listă li alte articole, în timp ce faceți 

cumpărături. Deasemenea, în timp ce faceți cumpărături, poate să apară posibilitatea de a 

scoate articole din listă. La final, lista poate sau nu să fie goală, în funcție de situația în 

care ați reusit să cumpărați sau nu toate articolele din ea.  

 

O listă este compusă din elemente sau noduri (dacă doriți să vă exprimați mai tehnic). 

Deși atunci când construim o listă nu o facem intenționat (uneori adăugăm doar elemente 

pe măsură ce îmi vin în minte...), o listă ca ordine.   

De exemplu, în lista din Figura 2, primul articol este Laptele, al doilea articol este Berea, 

iar cel de-al treilea este Pâinea. Poate doriți să dați acestei liste o altă comandă, de 

exemplu, de la cea mai importantă la cea mai puțin importantă sau în funcție de aranjarea 

produselor în hypermarketul ales de dvs., astfel încât să reduceți la minim timpul de 

cumpărături.   

 

Oricum, listele sunt structuri de date comune și foarte utile pentru a rezolva multe 

probleme.  

 

Deoarece avem o nouă structură de date, trebuie să ne gândim ce tipuri de operații putem 

face cu o listă. Cu siguranță putem adăuga articole la sfârșitul listei și putem elimina 

articole de oriunde din listă. Dacă lista este scrisă pe hârtie, cum ar fi cea din Figura 2, nu 

putem adăuga articole la începutul listei (cu excepția cazului în care lista este goală), și 

nu putem adăuga articole în mijlocul listei. Există alte operații pe care le putem face pe 

liste, dar nu le vom detalia în acest moment.  

 

Înainte de a aprofunda acest lucru, permiteți-ne să cunoaștem două tipuri speciale de liste, 

queue și stack-uri.   

 

 

 
10 By Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59929767 



   

 

The queue 
 

Un queue este un tip special de listă, în care primul element care trebuie adăugat este 

primul element care iese. Apelăm la acest lucru pentru a împinge un element in queue 

precum și pentru a scoate un element din queue, și este implicit faptul că elementul care 

trebuie împins va rămâne la sfârșitul queue-ului, iar elementul ca va fi introdus este primul 

element din queue. 

 

Așadar, un queue permite următoarele operații: 

1. Adaugă / enqueue un nou nod în queue, 

2. Înlăturați / dequeue un nod din queue. 

 

De asemenea, trebuie să luăm în considerare următoarele proceduri: 

3. Este queue-ul gol? 

4. Se află deja nodul X in queue?  

5. Care este dimensiunea unui queue? Și eventual,   

6. Este queue-ul mai mare decât dimensiunea maximă permisă? 

 

De fapt, operațiile 3, 4 și 6 se spune că sunt ”Boolean”, în sensul că răspunsul său este fie 

true/ adevărat fie false/ fals. Putem crede că operația 3  poate fi implementată 

utilizând operația din 5, spre ex. dacă dimensiunea unui queue este 0,  atunci queue-le 

este gol.  

 

Sunt și alte operațiuni la care ne putem gândi cu privire la queue-uri, precum: 

7. Care este elementul din head/ capul unui queue? și 

8. Care este elementul din tail/ coada unui queue? 

 

După cum puteți observa, termenii head/ cap și tail/ coadă sunt folosite pentru a marca 

începutul și sfârșitul unui queue. 

 

În cele din urmă,ca modalitate de a implementa operațiunea în 4, avem nevoie de cel puțin 

o metodă suplimentară, precum nextNode. Metoda nextNode va permite să începem 

din capul cozii și să vizităm toate nodurile până când capătul cozii este atins. Așadar, în 

timp ce ne ocupăm de acest aspect, permiteți-ne să definim operații suplimentare pentru 

queue, după cum urmează:  

9. nextNode, care ne permite să ne deplasăm spre partea din spate al unui queue, și 

10. previousNode, care ne permite să ne deplasăm spre partea din față a unui queue. 

 

Poate că acum putem scrie niște algoritmi care folosesc un queue:  

 

Putem încerca să scriem următorii algoritmi: 

A. Verificați dacă un element este în queue și dacă nu, adăugați-l ca un nod nou,  

B. Eliminați toate nodurile din queue 

 

Pentru a face scrierea acestor algoritmi tangibilă, să considerăm că un queue pe care dorim 

să o procesăm este o listă de redare pe care o vom completa cu muzica noastră preferată.  



   

 

 

Vă rugăm să rețineți că, în exemplele anterioare (A. și B.), nu facem nicio presupunere 

dacă queue-ul este gol sau nu, presupunem doar că lista a fost creată, ceea ce în termeni 

de stilou și hârtie ar consta în a ști faptul că există o coală de hârtie cu titlul “My Playlist”.  

 

Să începem! 

 

Cum putem adăuga o melodie nouă pe listă? Mai întâi trebuie să luăm în considerare 

posibilitatea ca lista să fie goală. Dacă lista este goală, vom crea un nod nou în listă în 

care vom defini începutul și finalul queue-ului, ca fiind aceleași. Dacă lista nu este goală, 

trebuie să începem de la cap și să ne deplasăm spre coadă, trecând prin fiecare nod. Atunci 

când vrem să adăugăm o melodie, utilizăm un nod, ieșim din algoritm și asigurăm un 

semnalizator care indică faptul că melodia nu a fost sau nu adăugată. Dacă ajungem la 

coadă și nu găsim nicio potrivire, putem crea un nou nod cu noul titlu al melodiei și să 

definim capătul cozii ca fiind acum un nod. Destul de simplu, întradevăr.  

 

Figura 3 prezintă o mostră a unui queue cu 3 melodii, indicatorii Head și Tail, precum și 

nextNode (există doar două, ultimul indicator nextNode prezintă null, însemnând că 

indică defapt nimic). Rețineți faptul că atunci când scriem “pointer” ne referim la “ceva 

care indică un aspect particular”; spre exemplu, în Algoritmul 10, linia 2.2, indicatorul ar 

putea fi văzut ca variabilă a unei bucle i. Deoarece nu știm câte melodii va avea lista mea 

de redare, nu ar trebui să folosim o matrice, deci un queue este o structură de date mai 

potrivită. Figura 3 arată, de asemenea, un indicator numit Current. Acest indicator 

permite accesarea unui nod care are melodia “Today and Tomorrow”. Puteți observa, de 

asemenea, că s-a conturat o ancoră la indicatoarele Head și Tail. Acest lucru subliniază 

faptul că atât indicatoarele Head cât și Tail sunt mai mult sau mai puțin fixe, ex., așa cum 

ancorele pot fi aruncate sau ridicateși, prin urmare mutate, indicatoarele Head și  Tail pot 

fi de asemenea mutate. Dar, de obicei sunt statice.  

 

 
Figura 3 – Un eșantion cu o listă de redare (queue) cu trei cântece, care prezintă indicatorii Head, Tai, Currentl și 

nextNode. 

 

 

Trebuie să începem să lucrăm la queue de la una dintre ancore, ex., fie de la Head fie de 

la Tail. Dacă începem de la Tail, nu există niciun loc unde să putem merge, deorece nu 

există indicii care să ne permită să ajungem la orice alt nod de acolo. Însă dacaă începem 

de la Head, putem progresa spre sfârșitul cozii, urmând indicatorul nextNode.  

 

 

Vom folosi noul personaj → permițându-ne să citim Head → pe măsură ce “Head points 

to”, și sugerează o modalitate de a reprezenta acest lucru după cum urmează: 



   

 

a) Deși Head este un indicator, Head → este un nod. În exemplul din Figura 3, Head 

→ este un nod “All you need is love”. În egală măsură, Head → nextNode → 

este un nod “Today and Tomorrow”, fiind același cu Current→; 

b) Atunci când scriem visitedNode = Tail→, vrem să spunem că  visitedNode 

este cântecul “Sunshine”; 

a. Atunci când scriem Current→ = Current→ nextNode→ vrem să 

spunem că indicatorul Current se orientează acum către nodul 

“Sunshine”. Așadar, dacă scriem Current→ = Head→ putem spune 

faptul că indicatorul Current se orientează către nodul “All you need is 

love”.  

 

 

 

 

 

 

 
Algoritmul 19 – Adăugați muzică nouă în playlist – un exemplu de queue. 

# Acest algoritm primește titlul muzicii care trebuie adăugată ca 

parametru  

# și aceasta este variabila newSong  

# și se întoarce la 1 if/ dacă melodia a fost adăugată  

# sau 0 if/ dacă melodia se afla deja acolo 

# presupunem că nu există nicio limită pentru dimensionarea acestui 

queue 

#  

# acest algoritm este addSong(newSong)se întoarce la 0,1 

# 

1.  if/ dacă myPlaylist este goală 

# acest lucru înseamnă că atât indicatorii Head cât si Tail se orientează 

spre nimic 

1.1    creați newNode 

1.2    newNode = newSong 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    se întoarce la 1 

# când emitem instrucțiunea de a se întoarce, algoritmul se încheie, 

fără să existe o continuare  

# liniile sunt executate  

# 

# acum vom începe să parcurgem toate nodurile din queue, 

2.  Current→ = Head→    # începem cu începutul 

3.  cât timp Current→ != null 

# if/ dacă nodul la care ne aflăm este câtecul pe care dorim să-l adăugăm,  

# atunci știm că această melodie este deja în listă și putem ieși  

3.1    if/ dacă Current→ == newSong 

3.1.1  se întoarce la 0   # if/ dacă a găsit deja cântecul în listă, pur 

și simplu ieși 

3.2  Current→ = Current→nextNode→  # putem trece la următorul nod  



   

 

4.  afișați “ Am parcurs întregul queue și am identificat faptul că 

acest cântesc nou  

 Nu se află încă în listă, așa că il vom adăuga în Tail-ul queue-ului” 

5.  create newNode 

6.  newNode = newSong 

# am adăugat un nod nou, acum trebuie să ne asigurăm că indicatorii 

rămân  

# coerenți, după cum urmează 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  se întoarce la 1 

 

 

Doar pentru a menține o linie curată, vom scrie din nou acest algoritm, însă fără 

comentariile care uneori pot distrage atenția (am omis și linia 4). Vă amintiți că melodia 

pe care trebuie să o adăugăm este introdusă în algoritmul newSong. 

 

 

 

 
1.  if/ dacă myPlaylist este gol  

1.1    creați newNode 

1.2    newNode = newSong 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    se întoarce la 1 

2.  Current→ = Head→ 

3.  câtă vreme Current→ != null 

3.1    if/ dacă Current→ == newSong 

3.1.1  se întoarce la 0 

3.2    Current→ = Current→nextNode→   

4.  … 

5.  creați newNode 

6.  newNode = newSong 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  se întoarce la 1 

 

Acum putem face câteva observații cu privire la acest cod.  

 

Primul comentariu are legătură cu liniile 1.1, 1.2, 5 și 6. Putem observa că, independent 

de situația în care un queue este gol sau nu,cele două instrucțiuni trebuie executate.  

 

Așadar, le-am putea plasa la începutul algoritmului. Hai să facem acest lucru acum (și să 

păstrăm numerotarea celorlalte instrucțiuni doar pentru a nu pierde linkul cu comentariile 

anterioare). După cum puteți vedea, putem fi foarte liberali cu numerotarea liniilor din 

algoritmul nostru.  

 

Acum putem observa mai bine că, atunci când adăugăm o melodie la lista de redare, 

singurul lucru care trebuie cu adevărat să fie schimbat sunt indicatorii către tail/ coadă și 



   

 

indicatorul nextNode din fostul nod de coadă. În cele din urmă, dacă coada este goală, 

trebuie să schimbăm indicatorul în capul queue-ului. 

 
0.1  creați newNode 

0.2  newNode = newSong 

1.  if/dacă myPlaylist este gol  

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    se întoarce la 1 

2.  Current→ = Head→ 

3.  câtă vreme Current→ != null 

3.1   if/ dacă Current→ == newSong 

3.1.1  se întoarce la 0 

3.2    Current→ = Current→nextNode→   

4.  … 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  se întoarce la 1 

 

Putem observa bucla care ne permite să verificăm dacă piesa este deja în playlist sau nu. 

Această buclă cuprinde liniile 3, 3.1, 3.1.1 și 3.2. Există două modalități de a ieși din 

while..loop. În prima variantă, cântecul pe care trebuie să îl adăugăm se află deja în 

playlist (linia 3.1), iar în cea de a doua variantă ajungem la coadă, ex. când am trecut de 

coadă și ne aflăm în situația în care încercăm să comparăm noul cântec cu Tail→ 

nextNode→,care nu indică nimic.  

 

Ultima parte a algoritmului trebuie să reorganizeze indicatorii, deoarece tocmai am 

adăugat un nod nou, iar queue-ul a crescut. Linia 7 fixează indicatorul care anterior, indica 

null iar linia 8 fixează indicatorul Tail pentru a indica noul cod creat.  

Deasemenea, puteți observa că am folosit două cuvinte noi în timpul scrierii algoritmului: 

create/ creare și return/ a se întoarce la. Create s-a utilizat pentru a simboliza 

crearea unui nod nou în structura de date. Return  a fost utilizat ca o modalitate de a ieși 

din algoritm, permitând să atribuiți o valoare de ieșire (exit code), care poate fi utilizată 

ulterior în algoritmul principal, pentru a evalua dacă inserarea melodiei a avut succes sau 

nu.  

 



   

 

 
Figura 4 – Diferite indicații la diferiți pași ai algoritmului 

 

Figura 4 prezintă 4 etape ale indicatorilor Head, Tail și Current în timp ce se adaugă 

noua piesă “Purple rain”, la pașii 2, 4, 7 și 8 ai algoritmului respectiv.  

 

A doua provocare pregătită pentru această secțiune a constat în eliminarea tuturor 

nodurilor dintr-un queue. O posibilă solutie pentru această provocare poate fi găsită în 

secțiunea 0. 

 

 

The stack 
 

Ne putem gândi la o altă structură care se comportă în mod similar unui queue, cu 

diferența că în timp ce pentru un queue, primul element care trebuie adăugat este primul 

element care trebuie eliminat (First In, First Out – FIFO), în această nouă structură de 

date, ultimul element de adăugat este primul element care trebuie eliminat. (Last In First 

Out – LIFO). O astfel de structură de date este numită stivă, , ex.. o stivă de cărți precum 

cea prezentată în Figura 5. 

 



   

 

 
Figura 5 – O stivă de cărți 

 

 
Figura 6 – O reprezentare a unei stive de cărți. 

 

Figura 6 prezintă o reprezentare pentru cele 4 cărți din Figura 5. Putem vedea că există 

un singur indicator, numit Top, care arată elementul din partea de sus a stivei. Indicatorul 

previousNode al elementului de jos al stivei, cartea “Ambient Assisted Living”, indică 

null, un semnal că această carte este ultima din stivă.  

 

În același fel ca pentru un queue, o stivă permite de asemenea să definim un set concret 

de operații, după cum urmează:  

1. Adaugă / push un nou cod în stivă, 

2. Înlătură / pop un nod din stivă. 

 

De asemenea, trebuie să luăm în considerare următoarele proceduri:  

3. Este stiva goală? 

4. Nodul X se află deja în stivă?  

5. Care este dimensiunea unei stive? și eventual,  

6. Este stiva mai mare decât dimeniunea maximă admisă? 

 



   

 

La fel ca în queue-uri, operațiile 3, 4 și 6 sunt Booleene, în sensul că răspunsul efectiv pe 

care îl dă este fie true fie false, iar operația 3 poate fi implementată pe cheltuiala 

operației 5. 

 

Într-o stivă, putem interacționa doar cu partea de sus a acesteia, deoarece aici vor fi 

adăugate noile noduri, iar cele vechi vor fi înlăturate. Prin urmare, avem doar o singură 

operație privind recuperarea elementelor, după cum urmează:  

7. Care este elementul din partea de top/ sus a stivei? 

 

Una dintre posibilele provocări pentru un algoritm care operează o stivă este acela de a 

verifica dacă o anumită carte se află în stivă. Algoritmul 20, prezintă o posibilă soluție șa 

această problemă.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Algoritmul 20 – Identifică dacă o anumită carte se află într-o stivă – exemplu de stivă. 

# Acest algoritm primește titlul cărții care trebuie căutată ca parametru  

# și se întoarce la 1 if/ dacă cartea există în stivă   

# sau 0 if/ dacă cartea nu a fost găsită 

# presupunem că nu există limită pentru dimensiunea stivei  

#  

# acest algoritm este searchBook(bookTitle) și se întoarce la 0,1 

# 

# următoarele rânduri înseamnă că dacă indicatorul Top indică spre nimic, 

# cartea pe care o căutăm nu se află în stivă 

# 

1.  if/ dacă myBookStack este gol  

1.1    se întoarce la 0 

# 

# ar trebui să vizităm toate nodurile din stivă, 

2.  Current→ = Top→             # pornind din top/ de sus 

3.  în timp ce Current→ != null  # buclă, p\n[ la capat 

# if/dacă nodul în care ne aflăm este cartea pe care o căutăm   



   

 

3.1    if/ dacă Current→ == bookTitle 

3.1.1 se întoarce la 1  # am găsit cartea din stivă și acum putem ieși  

3.2 Current→ = Current→previousNode→  # putem vizita nodul de jos 

4. afișați “Am traversat întreaga stivă și am identificat că această 

carte nouă  

             Nu se află încă în stivă” 

9.  se întoarce la 0 

 

Care ar fi algoritmul pentru cartea “Real-World Algorithms” în această stivă? Sectiunea 

0 își propune să ofere un răspuns la această problemă. 

 

 

Considerații finale și alte structuri de date  
 

Există multe dintre ața-numitele structuri de date clasice, incluzând Linked Lists (în 

realitate queue-ul și stivele sunt cazuri particulare ale unor liste Single linked lists), 

Double Linked Lists, Trees (binare sau altele), Maps și așa mai departe. Întrucât ne 

propunem să facem o introducere în algoritmi, nu vom detalia și nici nu vom elabora 

structuri mai elaborate și, de altfel, nici algoritmii clasici care le utilizează.  

 

O ultimă considerație trebuie făcută cu privire la modul în care acești algorimi 

funcționează independent de conținutul nodurilor. Spre exemplu, algoritmul scris pentru 

a adăuga o nouă melodie la lista de redare ar fi aproximativ același dacă am dori să 

adăugăm cărți intr-un queue, sau elevii la o listă de examene. Natura conceptuală a 

structurii datelor ne permite să identificăm tipurile de operațiuni pe care le putem efectua 

asupra acestor structuri de date, independent de conținutul datelor pe care le vor stoca.  

 

 

 

 

Flowcharts/ diagrame  

Un flowchart este o reprezentare vizuală  a unui algoritm. Așa cum am definit un set de 

cuvinte sau instrucțiuni pe care le putem folosi într-un algoritm, avem și un set de 

simboluri pe care le folosim într-un flowchart. 

 

Diagramele sunt, de regulă, trasate pentru a evidenția fluxul algoritmului de la 

instrucțiune la instrucțiune, dar sunt dar nu sunt atât de utilizate pentru a reprezenta un 

algoritm complet, mai degrabă este mai întâlnit să vedeți o diagramă a unei secțiuni a 

unui algoritm.  

 

Algoritmii pe care i-am scris în acest document nu sunt de dimensiuni mari, deci ne putem 

permite să desenăm o diagramă pentru întregul algoritm.  

 

Un exemplu 
 



   

 

Figura 7 prezintă o diagramă care reprezintă Algoritmul 10. Problema de aici a fost 

introducerea notelor pentru 100 de elevi și identificarea a celei mai mari note. Există mai 

multe elemente în organigramă.   

 

Elementele de start și end sunt închise într-o formă eliptică. Această formă este utilizată 

strict pentru acest scop, pentru a semnaliza începutul și sfârșitul algoritmului (sau mai 

multe “ends/ capete” la mai multe ramuri). 

 

Intrarea și ieșirea datelor sunt prezentate în romboid (un tip de paralelogram), așa cum se 

vede pentru instrucțiunile read “grade”, G(i)și display max.  

 

Un drepturngi (un alt paralelogram) este utilizat pentru instrucțiuni de atribuire, cum ar fi 

de ex. max=-1. 

 

Un romb este folosit pentru instrucțiuni condiționale, cum ar fi G(i)>max?, iar acest romb 

are două linii de ieșire, una care trebuie luată în caz de yes, iar cealaltă în caz de no.  

 

Buclele sunt reprezentate aici de un hexagon (for i=1..100) și un cerc mic. Acest cerc 

mic reprezintă sfârțitul buclei, în timp ce hexagonul este de obicei folosit pentru a 

reprezenta instrucțiuni complexe, cum ar fi bucle, proceduri, apeluricătre funcții externe 

și așa mai departe.  

 
Figura 7 – o diagramă reprezentând  Algoritmul 10. 

 

În cele din urmă, ultimul element dintr-o diagramă sunt liniile orientate care leagă toate 

elementele. Ideea pentru o diagramă este aceea de a permite reprezentarea vizuală a unei 

piese dintr-un algoritm (sau cod) ca să permită o percepție vizuală pe unde va merge 

fluxul de execuție a acelui cod.  



   

 

 

De exemplu, o vizualizare rapidă a diagramei din Figura 7 ne permite o evaluare imediată: 

acest algoritm are două bucle și o instrucțiune condiționată (printre alte instrucțiuni). 

 

 

Alte forme de reprezentare a unui algoritm  
 

Diagramele fac parte din informatica incipientă, însă ar trebui să le folosim de fiecare 

dată când trebuie să clarificăm aspecte legate de modul în care se va comporta fluxul de 

executare a instrucțiunilor. Există alte tipuri de reprezentare a analizei fluxului de 

algoritmi și este posibil să găsiți alte tipuri de figuri pentru reprezentarea elementelor unei 

diagrame, dar linia de jos este că, indiferent de formele pe care le-ați găsi, înțelegeți în 

continuare cum se va comporta algoritmul.  

 

 

 

 

Strategii de abordare a problemelor complexe 

In secțiunea 0 am prezentat o metodă simplă care permite abordarea problemei cu 

potențial de a fi complexă.  

 

Există alte strategii pe care le puteți aplica pentru a simplifica o problemă complexă – asa 

cum este cazul de obicei și în unele situații discutate aici.  

 

Acesta este un capitol scurt, iar intenția sa este de a vă permite să știți că există strategii 

care ne permit să abordăm probleme complexe.  

 

Simplificare 
Într-o problemă complexă, uneori este posibil să simplificăm într-o manieră care ne 

permite să ne focusăm pe itemii care trebuie soluționați.  

 

De exemplu, luați în considerare problema admiterii elevilor la un anumit curs la 

facultate. De regulă, există mai mulți solicitanți decât posturi vacante, deci trebuie să 

decidem asupra unui criteriu care să selecteze studenții de top.  

 

Datele de intrare sunt complexe, vom avea un număr de aplicație, o zonă de pregătire de 

bază, note de examen de liceu, nume, date de naștere, adrese, e-mailuri și ața mai departe.  

 

O posibilă simplificare ar putea consta în sortarea matricei de note. Odată ce matricea 

este sortată, vom ști care este linia de tăiere pentru elementul n din matrice, unde n este 

numărul de poziții deschise. 
 

Pornind de la aceasta, putem procesa apoi toate informațiile solicitantului și putem 

produce o listă a cererilor admise.  

 



   

 

Reducerea sau creșterea dimensionalității 
Există și alte tipuri de probleme care pot beneficia de reducerea sau creșterea 

dimensionalității. Reducerea dimensionalității constă în luarea unei probleme care are un 

număr mare de variabile și intervenția doar asupra unui set mic de variabile pentru a 

permite o concluzie. Unul dintre aceste exemple este clasificarea unui e-mail ca spam sau 

nu. Putem analiza variabile precum titlul e-mailului, conținutul, dacă acesta urmează un 

șablon cunoscut, dacă se știe că adresa sursă a trimis spam și așa mai departe. Pentru a 

reduce dimensionalitatea problemei, putem încerca să selectăm unele dintre cele mai 

importante caracteristici ale problemei – cele mai relevante variabile și să producem un 

răspuns intermediar, care poate fi ulterior, analizat cu adâncime suplimentară într-o fază 

succesivă. Există metode specifice pentru a realiza reducerea dimensionalității care nu 

intră în sfera acestui capitol.  

 

Although less common, increasing the number of dimensions of a problem will do the 

opposite. Sometimes, the variables of a problem are interdependent, and addressing one 

is almost the same as addressing another one. You can try to create a new variable that is 

a function of the previous two (or more) interdependent variables, that not being neither 

one nor the other, includes both. 

 

 

 

Divide și cucerește  
 

O metodă clasică de abordare a problemelor complexe este de a înțelege că adesea o 

problemă complexă este alcătuită din mai multe etape diferite, fiecare dintre acestea fiind 

adresabile într-o manieră aproape separabilă. Problemele de management sunt adesea 

abordabile în acest mod.  

 

Spre exemplu, luați în considerare problema controlului stocurilor dintr-un magazin. Mai 

întâi, trebuie să aveți o declarație de stoc inițială (poate repetați asta din când în când) și 

să aveți un algoritm care să efectueze stocul pentru fiecare vânzare făcută și un altul 

pentru a actualiza stocul cu fiecare comandă de produs. 

 

Abordarea fiecăruia dintre aceste domenii în mod independent, ne permite să ne 

concentrăm pe rezolvarea unei probleme în loc să abordăm întregul sistem de gestionare 

a magazinului ca un sistem complex. Înteracțiunea dintre module poate fi realizată prin 

mesaje care trec de la un modul la altul sau permitând unui modul să acceseze baza de 

date stoc.  

 

 

Explorarea limitelor  
Unele probleme necesită analize suplimentare, deoarece condițiile de frontieră sunt 

adesea specifice. Pentru situația calculării mediei numerelor descrise de Algorithm 15 

algoritmul 15 și mai bine abordate în secțiunea 0, a fost impotant să vedem cum va 

funcționa algoritmul dacă utilizatorul ar introduce 0 ca primă valoare de intrare.  

 

Majoritatea algoritmilor funcționează într-un spațiu valoric normal, în sensul că 

algoritmul va gestiona aceste valori așa cum era de așteptat, însă uneori, trebuie să 

evaluăm ce se întâmplă atunci când valorile se află la limitele spațiului respectiv.  



   

 

 

Acest lucru ne-ar duce la un alt capitol despre testarea performanței unui algoritm, însă 

acest lucru nu intră în sfera acestui curs.  

 

 

 

 

Soluții și alte aspecte  

 

Răspunsuri la provocări suplimentare legate de problematica identificării elevului 
cu cea mai mare notă  
 

In secția 0, am notat: 

 

Considerând Algoritmul 10, hai să ne distrăm puțin… ce schimbări i-ați aduce 

algoritmului pentru a: 

1. Afișați poziția la care a fost identificată nota cea mai 

mare, împreună cu cea mai mare notă (ați putea ghici 

faptul că cerem ceva nou, ațadar avem nevoie de o 

variabilă nouă); 

Algoritmul 21 

2. După identificarea celei mai mari note din matrice, 

numărați câți studenți au avut aceeași notă; 

Algoritmul 22 

3. Pe lângă identificarea celei mai mari note, identificați și 

nota cea mai mică; 

Algoritmul 23 

4. Calculați media notelor din listă;  Algoritmul 24 

5. Numărați câți elevei au avut note mai mari de 8;  

Algoritmul 25 

6. Dacă zero înseamnă că un elev nu a fost notat, numărați 

câți dintre elevi nu au fost notați; 

Algoritmul 26 

7. Pe lângă citirea notelor elevilor, citiți și alte două matrice 

cu numerele și numele elevilor și afișați o ieșire similară 

cu ieșirea/ Output 4. 

Algoritmul 27 

 
Algoritmul 21 – un posibil algoritm pentru a găsi cea mai mare valoare într-o matrice cu 100 de valori și cea mai 

recentă poziție a acestuia  

1.  definiți G(100)               # G va fi o matrice cu 100 de linii  

2.  pentru i=1 la 100 

2.1   afișați “Vă rugăm să introduceți nota pentru elev în rând”, i 

2.2    input G(i) 

3.  afișați “notele introduse, începeți calculele…” 

4.  max=-1         # vom folosi valoarea -1 ca valoare inițială 

5.  pozitia=0     # știm că nu am identificat încă ceea ce căutam 

6.  pentru i=1 la 100 

6.1    if G(i) > max  

6.1.1      max = G(i) 



   

 

6.1.2      poziția = i 

7.  afișați “nota cea mai mare identificată în listă”, max 

8.  afișați poziția pentru “ultima dată când nota a fost identificată 

la această poziție”, 

9.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 
Algoritmul 22 – un posibil algoritm pentru identificarea celei mai mari valori a notei dintr-o matrice și ultima sa poziție, 

numărând câți elevi au avut aceasta notă 

1.1  numărul Elevilor=100               # noua constantă 

1.2  definiți G(numărulElevilor)   # G va fi o matrice cu 100 de linii 

1.3  max=-1         # vom folosi valoarea -1 ca valoare inițială 

1.4  pozitia=0     # încă nu am identificat ceea ce am căutat  

1.5 numărați=0 #vom folosi această variabilă să numărăm câți studenți… 

2.  pentru i=1 la numărElevi 

2.1  afișați “Vă rugăm să introduceți nota pentru elevul din linie”, i 

2.2    input G(i) 

3.  afișați “notele introduse, începeți calculele…” 

4.  pentru i=1 la numărulElevilor 

4.1    if/dacă G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      poziția = i 

5.  afișați “nota cea mai mare identificată în această listă”, max 

6. afișați poziția “Ultima dată când această notă a fost văzută pe 

poziție” 

7.  pentru i=1 la număr de elevi  

7.1    if/dacă G(i) == max 

7.1.1   count = count +1 

8.  afișați “am identificat că”, count, “elevii au avut această notă” 

9.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Am dori să luăm în considerare câteva aspecte legate de acest algoritm. În primul rând, 

puteți observa faptul că am mutat definiția tuturor variabilelor de numărare și semnalizare, 

la începutl algoritmului și am numerotat aceste linii ca 1.1, 1.2 și așa mai departe. Acest 

lucru ne ajută să schimbăm algoritmul fără a fi nevoie să renumerotăm toate liniile 

secvențiale și, înafară de aceasta, configurarea inițială a variabilelor la începutul 

algoritmului  este, de asemenea, considerată o bună practică.  

 

Deasemenea, în linia 1.1 am definit variabila numberul Elevilor ca 100. Mai mult, 

putem spune că aceasta nu este o variabilă, ci mai degrabă o constantă, în vreme ce 

valoarea sa rămâne constantă pe tot parcursul algoritmului. Făcând acest lucru, dacă 

trebuie să rulăm algoritmul pentru un număr diferit de elevi, vom avea nevoie doar să 

schi,băm acea linie particulară. Mai mult decât atât, valorile “100” care au fost văzute în 

liniile 1, 2 și 6 din Algoritmul 21 sunt adesea numite “numere magice” deoarece, dacă 

ai un algoritm lung o să uitați la ce se referă acel număr și, să ne credeți pe cuvânt, va 

arăta ca și cum numerele din cod sunt magic arts. Numerele magice trebuie evitate.  

 

Există un alt motiv pentru care valorile constante ar trebui întotdeauna codificate ca 

variabile sau constante cu nume în loc să se utilizeze valoarea acesteia în cod. Să 

presupunem că notați un test care are 100 de întrebări și că aveți o clasă de 100 de elevi. 

Dacă trebuie să redimensionați testul pentru a pune 20 de întrebări, dar nu redimensionați 

clasa, va trebui să fiți foarte atenți atunci când schimbați liniile din cod, deoarece la un 



   

 

moment dat, valoarea 100 se va referi la numărul de întrebări, dar la un anumit moment, 

se va referi la dimensiunea clasei. Utilizarea constantelor numite ne permite să creștem 

lizibilitatea algoritmului și, în consecință, a codului. 

 

De asemenea, trebuie să analizăm lina 7.1.1. 
7.  for/ pentru i=1 la numărul de elevi  

7.1    if/dacă G(i) == max 

7.1.1       count = count +1 

8.afișați “am identificat că”, count/ numărați,“ elevi care au această 

notă” 

 

In această linie, deși folosim semnul egal, aceasta nu este o ecuație, adică nu putem spune 

că numărătoarea/count este egală cu numărătoarea/count +1. Vă rugăm să rețineți 

faptul că am definit acest tip de instrucțiuni ca fiind instrucțiuni de atribuire. Prin urmare, 

ceea ce spunem în linia 7.1.1 este  
Calculate count +1 and store this new value in the variable count/ 

calculați numărul +1 și stocați această nouă valoare în numărul 

variabilelor. 
 

Acest tip de instrucțiuni are un nume specific, respectiv increment instruction/ 

instrucțiune de creștere iar numărul variabilelor are o denumire specifică, respectiv 

counter/ contor. 
Algoritmul 23 – Un posibil algoritm pentru a identifica valoarea cea mai mare și valoarea cea mai mica într-o matrice 

cu 100 de valori, precum și ultimele lor poziții, numărând câți elevi au luat nota maximă.  

1.1  număr de Elevi=100            # noua constantă 

1.2 definiți G(numărulde Elevi)    # G va fi o matrice cu 100 de linii 

1.3  max=-1          # vom folosi valoarea -1 ca valoare inițială 

1.4  min=999        # procesăm notele astfel încât 999 poate fi presupus 

ca 

                    # valoarea pe care nu o vom identifica în maticea 

notelor   

1.5  maxPosition=0  # încă nu am găsit ceea ce căutam  

1.6  minPosition=0 

1.7  count=0        # vom folosi această variabilă pentru a număra câți 

studenți… 

2.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de Elevi 

2.1   afișați “Vă rugăm să introduceți nota pentru elevii din rând”, i 

2.2   input G(i) 

3.  afișați “notele introduse, începeți calculele…” 

4.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de Elevi 

4.1    if G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      maxPosition = i 

4.2  if G(i) < min 

4.2.1    min = G(i) 

4.2.2    minPosition = i 

5.  afișați “nota cea mai mare identificată în listă a fost”, max 

6. afișați “ultima dată când când această notă a fost identificată în 

poziție”, maxPosition 

7. afișați “nota cea mai mică ce a fost identificată în listă”, min 

8. afișați “ultima dată când când această notă a fost identificată în 

poziție”, minPosition 

8.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de Elevi 



   

 

8.1    if/ dacă G(i) == max 

8.1.1       count = count +1 

9.  afișați “am identificat că ”, count, “ elevi au avut nota cea mai 

mare” 

10. afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 
Algoritmul 24 – Un posibil algoritm pentru calculul mediei valorii cuprinse in matrice, cu 100 de valori. 

1.1  număr de Elevi=100           # noua constantă 

1.2 definiți G(număr de Elevi)  #G reprezintă matricea celor 100 de 

linii 

1.3  sum=0          # vom inițializa accumulator la 0 

1.4  media=0        # la acest moment, media este de asemenea 0 

2.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de studeți 

2.1    afișați “Vă rugăm să introduceți nota elevului din linie”, i 

2.2    input G(i) 

3.  afișați “notele introduse, începeți calculele…” 

4.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de Elevi 

4.1    sum=sum+G(i) 

5.  average/ media = sum / numberOfStudents/ Număr de Elevi 

5.  afișați “media notelor pentru această listă este”, media  

6.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Trebuie să adăugăm câteva comentarii cu privire la acest algoritm special. Suma variabilă 

este cunoscută și sub numele de accumulator, deoarece va servi la acumularea 

valorilor. De asemenea, am fi putut face acest lucru într-un mod mai simplu, prin plasarea 

instrucțiunii 4.1 ca instrucțiune 2.3, și eliminarea complet instrucțiuni în liniile 4 și 4.1.  
 

Algoritmul 25 – Un posibil algoritm pentru a identifica câte valori sunt mai mari decât 8 dintr-o matrice care cuprinde 

cele 100 de valori. 

1.1  număr de Elevi=100               # noua constantă 

1.2 definiți G(număr de Elevi)     # G va fi o matrice cu 100 de linii 

1.3  count=0 # vom folosi această variabilă pentru a număra câți elevi… 

1.4  gradeThreshold=8  # fără alte NumereMagice/ MagicNumbers în 

algoritmul nostru! 

2.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de elevi 

2.1    afișați “Vă rugăm să introduceți nota elevului din linie”, i 

2.2    input G(i) 

2.3    if G(i) > gradeThreshold 

2.3.1      count = count + 1 

3. afișați “am găsit ”, count, “ elevii cu o notă mai mare decât”, 

             gradeThreshold 

4.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 
Algoritmul 26 – Un posibil algoritm pentru a identifica câte dintre valori sunt 0, într-o matrice cu 100 de valori. 

1.1  Număr de elevi=100             # noua constantă 

1.2 definiți G(număr de Elevi)    # G reprezintă o matrice cu 100 de 

linii 

1.3  count=0     # vom folosi această variabilă să numărăm câți elevi… 

1.4 nu au fost notați cu=0           # nu mai sunt alte Magic Numbers 

în algoritmul nostru! 



   

 

2.  for/pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de elevi 

2.1 afișați “Vă rugăm să introduceți nota pentru elevul din linie”, i 

2.2    input G(i) 

2.3    if/ dacă G(i) == notGraded/ nu a fost notat 

2.3.1      count = count + 1 

3. afișați “am găsit”, count, “ elevii care nu au fost notați” 

4.  afișați “algoritmul a fost finalizat” 

 
Algoritmul 27 –Un posibil algoritm pentru a citi informațiile privind elevii astfel încât să se identifice valoarea cea mai 

mare dintr-o matrice cu 100 de valori, precum și ultima sa poziție 

1.1  număr de Elevi=100            # noua constantă 

1.2  definiți G(număr de elevi)    # G va fi o matrice cu 100 de linii 

1.3 definiți nume(număr de Elevi)  # această matrice va reține numele 

1.4 definiți numere(număr de Elevi) # această matrice… numărul elevilor 

1.5  max=-1         # vom folosi valoarea -1 ca valoare inițială 

1.6  PozițiaMax=0  # știm că încă nu am găsit ceea ce căutam  

1.7 count=0       # vom utiliza această variabilî pentru a număra câți 

elevi… 

2.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ număr de Elevi 

2.1 afișați “Vă rugăm să introduceți numărul, numele și nota elevului 

din linie”, i 

2.2  Numere input(i), Nume(i), G(i) 

3.  afișați “Datele elevilor sunt introduse, înceeți calculele…” 

4.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ număr de elevi 

4.1    if/ dacă G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      maxPosition = i 

5.  afișați “nota cea mai mare identificată în listă este”, max 

6. afișați “ultima dată când această notă a fost identificată a fost la 

poziția”, maxPosition 

7. afișați “ultimul elev identificat cu această notă este cel cu 

numărul”, 

             Numere(PozitiaMax), “iar numele lui/ ei este”, 

             Nume(pozitiaMax) 

8.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la numărul de elevi 

8.1    if/ dacă G(i) == max 

8.1.1       count = count +1 

9. afișați “am aflat că ”, count, “ elevi au avut nota cea mai mare” 

10.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

Trebuie să adăugăm câteva note și la acest algoritm. În linia 2.2 am presupus că o singură 

linie de input/ intrare poate citi trei valori de diferite tipuri. De fapt, nu avem nevoie 

să vă faceți griji cu privire la specificul unei anumite limbi atunci când scrieți un algoritm, 

deoarece atunci când algoritmul este tradus într-un limbaj de programare, poate că fiecare 

dintre valori trebuie să fie citite folosind diferite tipuri de instrucțiuni de intrare. Dar 

având în vedere că suntem scris un algoritm, nu este o problemă pentru a face aceste 

ipoteze. 

Răspundeți la prezentarea informațiilor complete, cu gradul de matrice sortat. 
 

Algoritmul 28 – Un posibil algoritm pentru a citi informațiile privind elevii într-o matrice cu 100 de valori și 

prezentarea datelor în funcție de note. 



   

 

1.1  număr de elevi=100               # noua constantă 

1.2  definiți G(număr de Elevi)    # G va fi o matrice cu 100 de linii 

1.3 definiți Nume(număr de Elevi)  # această matrice va reține numele  

1.4 definiți Numere(numărde Elevi) # această matrice… numărul elevilor 

2.  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la număr de Elevi 

2.1 afișați “Vă rugăm să introduceți numerele. Numele și nota elevului 

din linia ”, i 

2.2    input Numere(i), Nume(i), G(i) 

3. afișați “informațiile privind elevii au fost introduse, începeți 

sortarea…” 

# 

# algoritmul Bubble Sort începe aici 

# 

4. for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la număr de elevi-1   # aceasta 

va fi bucla sweep 

4.1    for/ pentru j=1 to numberOfStudents/ la număr de elevi-i    # 

aceasta va fi bucla pentru comparație  

4.1.1    if/ dacă G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    swap G(j) cu G(j+1) 

4.1.1.2    swap Nume(j) cu Nume(j+1) 

4.1.1.3    swap Numere(j) cu Numere(j+1) 

5  afișați “ Număr   Nume    Nota” 

6  for/ pentru i=1 to numberOfStudents/ la număr de elevi 

6.1 afișați Numere(i), Nume(i), G(i) 

7.  afișați “algoritmul s-a încheiat” 

# 

# și asta e tot! Algoritmul Bubble Sort este alcătuit din două bucle 

îmbricate 

# 

 

 

Problema Algorithm 15 
 

În timp ce proiectăm un algoritm, trebuie să fim foarte atenți în a prevedea ceea ce poate 

introduce utilizatorul ca intrare a datelor. Algorithm 15 are ca scop citirea unei serii de 

valori de lungime necunoscută și calcularea mediei. Ce se întâmplă în Algorithm 15 dacă 

utilizatorul introduce valorile 5, 4, 3, 2 și 0 ca date de intrare? (Output 5) 

 
Output 5 – Prezentarea unui posibil mod de a rula  Algorithm 15. 

Vă rugăm introduceți valoarea (0 până la final) 5 

Vă rugăm introduceți valoarea (0 până la final) 4 

Vă rugăm introduceți valoarea (0 până la final) 3 

Vă rugăm introduceți valoarea (0 până la final) 2 

Vă rugăm introduceți valoarea (0 până la final) 0 

Utilizatorul a introdus 4 valori 

Media pentru valori este 3.5 

Algoritmul a fost încheiat 

 

Ce se întâmplă dacă utilizatorul introduce următoarele date (Output 6) 

 
Output 6 – Prezentarea unei alternative de a rula Algorithm 15. 



   

 

Vă rugăm introduceți valoarea (0 până la final) 0 

Utilizatorul a introdus valoarea 0 

EROARE DIVIZATĂ DE ZERO 

 

Putem observa faptul că utilizatorul a introdus valoarea 0 ca primă valoare, variabila 

counter și sum rămân 0, deoarece au fost setate la 0 în liniile 1.1 și 1.2. 

 

Algoritmul 29 arată o posibilă soluție pentru situația în care utilizatorul nu introduce nicio 

valoare și invocă condiția de ieșire la primul input. Există și alte modalități de a formula 

acest lucru, dar vă vom lăsa să vă imaginați.   

 
Algoritmul 29 – Un posibil algoritm pentru a calcula media valorilor dintr-o matrice cu 100 de valori. 

1.1 counter=0   # avem nevoie de un contor pentru a ști câte valori am 

introdus  

1.3 sum=0          # vom inițializa acest accumulator la 0 

1.4 media=0        # la acest punct, media este de asemenea 0 

2.  afișați “vă rugăm să introduceți valoarea a (0 la sfârșit) ”, val 

3.  if/ dacă val != 0     # citim “!=” ca “diferit” 

3.1    sum = sum + val 

3.2    counter = counter +1 

3.3    mergeți la pasul 2 

# algoritmul va atinge acest punct doar dacă valoarea introsusă este 0 

4.  afișați “utilizatorul introdus”, counter, “ valori” 

5.  if counter == 0 

5.1 afișați “utilizatorul nu a introdus nicio valoare. Nu pot calcula 

media!” 

    ori 

5.2    media = sum / counter 

5.3    afișați “media valorii este ”, media 

6.  afișați “algoritmul a fost încheiat” 

 

 

 

Golirea unui queue 
 

Acest algoritm va goli un queue,se întoarce la 0 dacă un queuea fost deja gol, sau 1 dacă 

un queue avea conținut atunci când a fost primit.  

 
Algoritmul 30 – Golirea unui playlist – un exemplu de queue. 

1.  if/ dacă myPlaylist este gol 

1.1   se intorce la 0 

2. Current→ = Head→# Acesta este un queue,ar trebui să începem de sus 

3.  while Current→ != null 

3.1  temp→ = Current→ 

3.2 Current→ = Current→următorulNod→ # putem trece la următorul nod 

3.3 Head→ = Current→ # această linie este irelevantă deoarece nu vom 

avea nevoie   

#                           să folosim Head pointerul în această buclă 

3.4 îndepărtați temp→ # îndepărtați nodul care s-a aflat în vârful unui 

queue 



4. Tail→ = null

5. Head→ = null

6. return 1

Adăugarea unei cărți în stivă 

Algoritmul 31 – Adăugarea unei cărți în stivă  – un exemplu de stivă. 

# Acest algoritm primește titlul unei cărți  

# și încearcă să o adauge dacă acea carte nu se află încă în stivă 

# Acest algoritm utilizează metoda searchBook(bookTitle)/ 

cautăCarte(titlulCărții) 

# definit în Algoritmul 20 

# Algoritmul se întoarce la 1 dacă cartea a fost adaugată cu succes 

# și se întoarce la 0 dacă cartea nu a fost adăugată pentru că se afla 

deja acolo 

#  

# acest algoritm este addBook(bookTitle) se întoarce la 0,1 

## 

1. if/ dacă myBookStack este gol

1.1 creați newBook 

1.2    Top→ = newBook 

1.3 newBook = bookTitle 

1.1 se întoarce la 1 

# liniile de mai jos gestionează situațiile speciale în care avem o 

stivă goală  

# 

2.  Current→ = Top→               # începe de sus 

3.  while Current→ != null        # buclă, până în capăt  

# if/ dacă nodul în care ne aflăm este cartea pe care o căutăm  

3.1    if/ dacă searchBook(bookTitle)==1 

3.1.1 se întoarce la 0   # am găsit cartea în stivă, și putem ieși  

3.2 Current→ = Current→previousNode→  # putem vizita nodul de jos 

4. afișați “Am parcurs întreaga stivă și am identificat că noua carte

Nu se află încă în stivă” 

5. creați newBook

6. newBook = bookTitke

7. Top→ = newBook→

8. se întoarce la 0
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