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În loc de introducere

Abilitatea de a utiliza algoritmica și programarea este recunoscută de autoritățile
europene ca fiind una dintre competențele actuale importante, care fac parte din
"competența digitală", una dintre cele opt competențe-cheie. În raportul EURYDICE
(2012) sa făcut următoarea declarație: "Necesitatea de a îmbunătăți calitatea și
relevanța competențelor și competențelor cu care tinerii europeni părăsesc școala a fost
recunoscută la nivelul UE și la nivel național. Urgența abordării acestei probleme este
subliniată în continuare de situația actuală în care Europa se confruntă cu o rată ridicată
a șomajului în rândul tinerilor și, în unele cazuri, cu discrepanțe grave în ceea ce privește
competențele (...). Rețeaua de politici europene privind implementarea competențelorcheie (KeyCoNet) analizează inițiativele emergente pentru dezvoltarea competențelorcheie (...). Unul dintre ele se referă la necesitatea unei abordări mai strategice în
sprijinirea abordării competențelor cheie la școală. Un al doilea este legat de eforturile
de îmbunătățire a statutului competențelor transversale (digitale, civice și
antreprenoriat) în comparație cu competențele tradiționale bazate pe subiect ".
Publicație intitulată: Algoritmică și programare - Materiale de instruire pentru profesori.
Algoritmică. Programare. Didactică. îndeplinește aceste recomandări. Scopul principal al
publicației este prezentarea cadrelor didactice a unei idei de algoritm și programare
împreună cu aplicarea lor practică în didactică. Publicația este primul produs intelectual
al proiectului intitulat " CodeIT: Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin
algoritm și programare", realizată de consorțiul internațional alcătuit din șase parteneri
din cinci țări: P.T.E.A. Wszechnica Sp. z o.o. (Krosno, Polonia), M.K. INNOVATIONS LTD
(Nicosia, Cipru), Danmar Computers Sp. z o.o. (Rzeszów, Polonia), Istituto Superiore E.
Mattei (Fiorenzuola d'Arda, Italia), Colegiul Național Pedagogic "Mircea Scarlat" din
Alexandria (Alexandria, România) și Kekavas vidusskola (Kekava, Letonia). Proiectul
este realizat în cadrul Programului de parteneriat strategic Erasmus +.
Scopul principal al proiectului este de a ajuta profesorii să-și consolideze dezvoltarea
profesională prin creșterea abilităților de programare prin dezvoltarea de resurse
inovatoare. Grupul țintă primar este profesorii non-IT din școlile elementare (începând
cu clasa a 4-a și mai departe la gimnaziu) și liceele (ciclul inferior si superior), cu o
atenție specială acordată profesorilor de chimie, geografie, matematică și fizică. Grupul
țintă secundar sunt elevii școlilor menționate mai sus. Publicația cuprinde trei capitole.
Primul capitol este dedicat algoritmului și prezintă ideea programelor și limbajelor de
programare, importanța algoritmilor și designul acestora. Cel de-al doilea capitol
prezintă definiția programării, a istoriei acesteia, precum și a aptitudinilor
programatorilor și a procesului de dezvoltare a acestora. În acest capitol au fost incluse
si informații despre principiile programării. Ultimul capitol este dedicat prezentării
elementelor didactice folosind algoritmul și programarea. În acest capitol sunt
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prezentate informațiile despre ipotezele de bază ale algoritmului și programării în
predarea școlară, precum și conceptul de gândire computațională/cod-mașină. Partea
finală a publicației este dedicată prezentării aplicării practice a gândirii
computaționale/cod mașină.
Autorii speră că publicația va stârni interesul profesorilor și le va aduce informații utile
în algoritm și programare. Publicația a inițiat setul de materiale educaționale pentru
profesori și studenți, care vor include și:
• Mediul virtual de învățare pentru profesori care conține materiale de instruire în
algoritm și programare și didactic în alte domenii decât IT,
• Planuri de lecție model care încorporează programarea pentru chimie, geografie,
matematică și fizică,
• Manualul intitulat "Îmbunătățiți-vă abilitățile de predare folosind algoritmul și
programarea".

AUTORII
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1 Introducere în algoritm
(Maria Christodoulou)

Un algoritm este o descriere a modului în care o problemă specifică ar trebui rezolvată.
Dacă ați făcut vreodată negrese, știți că mai întâi trebuie să strângeți ingrediente, apoi să
le măsurați, să le amestecați, apoi să pregătiți tigaia, să încălziți cuptorul și să le gătiți.

Figura 1 - Descrierea algoritmică este ca o rețetă
Sursa: momsrecipesandmore.blogspot.gr

Dacă uitați zahărul, nu au un gust bun și trebuie să începeți din nou.
Stabilirea pașilor potriviți, urmărirea lor corectă și completă și învățarea din greșeli fac
parte din procesul de proiectare a algoritmilor.
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1.1 Programe de calculator
Pentru a fi executate de computere, algoritmii trebuie să fie sub forma unui "program".
Un program este scris într-un limbaj de programare, iar activitatea de exprimare a unui
algoritm ca program se numește programare.
În algoritmi, pașii sunt exprimați sub forma unei instrucțiuni sau a unei instrucțiuni. În
consecință, un program de calculator cuprinde o serie de afirmații care indică
computerului ce operație să efectueze.
Limba de programare utilizată va dicta natura afirmațiilor dintr-un program.

1.2 Algoritmii și importanța acestora
Pentru a utiliza un computer în scopul executării proceselor, este necesar să:
• proiectarea algoritmului pentru a descrie modul în care va fi efectuat procesul;
• folosiți un limbaj de programare pentru a exprima algoritmul într-un program;
• executați programul pe computer
În acest scop, este important să înțelegem că algoritmii sunt independenți de limbajul de
programare utilizat și că fiecare algoritm poate fi exprimat în diferite limbi de
programare și executat pe diferite computere. Acesta este motivul pentru care
proiectarea algoritmilor este un aspect fundamental al informaticii. Proiectarea unui
algoritm este o activitate intelectuală exigentă, semnificativ mai dificilă decât
exprimarea algoritmului ca program.
Printre aptitudinile necesare pentru proiectarea algoritmilor se află creativitatea și
cunoașterea (Goldschlager și Lister, 1988), în timp ce nu există o regulă generală, ceea ce
înseamnă că nu există un algoritm pentru proiectarea algoritmilor!

1.3 Designul algoritmic
Proiectarea algoritmului:
• cuprinde un set de instrucțiuni pentru completarea unei sarcini,
• deplasează problema de la faza de modelare la etapa de operare,
• setul de instrucțiuni trebuie să fie secvențial, complet, precis și să aibă un punct final,
8

• dacă este destinat unui calculator, algoritmul trebuie să cuprindă o serie de sarcini
scrise astfel încât computerul să poată efectua.
În acest capitol vom analiza algoritmi, având în vedere structura, compoziția și expresia
acestora într-o formă executabilă.

1.4 Algoritmi, programe și limbi de programare
Așa cum sa spus, un algoritm este o descriere a modului de realizare a unei sarcini sau a
unui proces și există algoritmi pentru a efectua aproape toate tipurile de sarcini /
procese. De la construirea unui plan de model la ghidarea unei mașini de excavare.

Figura 2 - Algoritmi, programe și limbi de programare
Sursa: shutterstock.com

De cele mai multe ori, procesul descris de un algoritm interacționează cu mediul său,
acceptând intrările și producțiile (Goldschlager și Lister, 1988). Procesele executate pe
computer, mai des, necesită o intrare sub formă de date și, foarte des, producția produsă
va fi, de asemenea, sub formă de date. De exemplu, gândiți-vă la procesul de calculare a
salariilor care va necesita contribuții cum ar fi costul zilnic, zilele lucrate etc. și va duce
la deducerea rezultatelor cum ar fi salariile care trebuie plătite, contribuțiile angajaților
/ angajatorilor și impozitele.
Intrările și ieșirile fac parte din specificația unui proces, dar sunt încă independente de
procesorul care efectuează procesul.
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Un alt aspect important al proceselor este încheierea. Procesul se poate termina sau nu
se poate termina. Acesta este motivul pentru care terminarea sau neterminarea unui
proces este una din caracteristicile sale importante.
1.4.1 Sintaxa și semantica
Un calculator trebuie să poată interpreta un algoritm pentru a executa procesul descris
de algoritm. Ca atare, calculatorul trebuie să poată:
• să înțeleagă în ce formă este exprimat un algoritm;
• execute operațiile descrise de algoritm.

Figura 3 - Sintaxă și semantică
Sursa: shutterstock.com

În această secțiune vom examina forma în care sunt exprimate algoritmii. Setul de reguli
gramaticale care guvernează modul în care simbolurile într-o limbă pot fi utilizate în
mod legitim se numește sintaxa limbii (Goldschlager și Lister, 1988).
Un program care aderă la sintaxa limbii în care se exprimă se spune că este corect din
punct de vedere sintactic. O abatere de la sintaxa legitimă a unei limbi se numește o
eroare de sintaxă. Corectitudinea sintactică este în mod normal o condiție prealabilă
pentru ca un computer să fie în poziția de a executa un program.
Semnificația anumitor forme de exprimare într-o limbă este numită semantica limbii.
Detectarea inconsecvențelor semantice se bazează pe cunoașterea obiectelor la care se
face referire și în special pe cunoașterea atributelor acestor obiecte și a relațiilor dintre
ele. Luați în considerare, de exemplu, (Goldschlager și Lister, 1988) un procesor de
calculator care se confruntă cu următoarea comandă:
notați numele celei de-a 13-a luni a anului
Dacă procesorul știe că există doar 12 luni în cursul anului, acesta poate detecta
inconsecvența semantică în comandă înainte de a încerca să o execute. Dacă nu știe acest
lucru, atunci va încerca să o execute și, cel mai probabil, o excepție va fi ridicată.
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Mai des, inconsecvențele semantice și mai subtile, fiind rezultatul executării unei părți
anterioare a algoritmului:
Gândiți-vă la un număr de la 1 la 13
Apelați acest număr N
Notați numele lunii a N-a a anului
Acest algoritm conține o inconsistență potențială care apare numai dacă executarea
primei linii are un rezultat la numărul 13. Atunci când o inconsecvență este rezultatul
executării unui algoritm, în general, nu există nicio șansă de a fi detectată înainte.
Pe lângă erorile sintactice și semantice, există și erori logice. Este posibil ca un program
să fie corect din punct de vedere sintactic și să nu conțină inconsecvențe semantice, dar
poate să nu conducă la procesul dorit.
Ca un exemplu (Goldschlager și Lister, 1988), luați în considerare algoritmul de calcul al
circumferinței unui cerc:
Calculați circumferința prin înmulțirea razei cu π
Algoritmul este corecțional sintactic și semantic, dar produce un rezultat greșit din
cauza erorii logice care este omiterea unui factor de 2.
Din păcate, erorile logice sunt greu de detectat de procesoarele de calculator înainte de a
executa procesul și de a compara rezultatul cu rezultatul dorit.
1.4.2 Design Algoritmic: Rafinarea treptată a algoritmilor
Proiectarea algoritmilor care descriu procese non-triviale este de obicei foarte dificilă.
Foarte frecvent erorile care apar în algoritmi au de-a face cu procesul descris în cazul în
care procesul descris este foarte apropiat de procesul dorit, dar nu exact.
O altă eșuare obișnuită este atunci când execuția are ca rezultat desfășurarea procesului
vizat, dar în anumite circumstanțe (neprevăzute sau trecute cu vederea de către
proiectant) nu se întâmplă. Iată un astfel de exemplu (Goldschlager și Lister, 1988) care
descrie modul de calcul al timpului de zbor al unei aeronave dintr-un orar de sosire:




Căutați ora plecării
Căutați ora sosirii
Scoateți ora de plecare de la ora sosirii

Acest algoritm va produce rezultatul corect în cele mai multe cazuri, dar nu va reuși să
facă acest lucru dacă punctul de plecare și destinația sunt în zone diferite de timp.
Concluzia este că proiectantul unui algoritm ar trebui să asigure că algoritmul descrie cu
precizie procesul care trebuie efectuat în timp ce toate circumstanțele posibile au fost
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luate în considerare. Dacă procesul care trebuie realizat este prea complex, atunci
sarcina designerului este dificilă.
De aceea, este necesară o abordare metodică. O astfel de abordare este rafinamentul
treptat (sau designul de sus în jos).
Îmbunătățirea treptată este o variantă a diviziunii și cucerirea unde procesul care
urmează a fi realizat este împărțit într-un număr de pași, fiecare dintre care poate fi
descris printr-un algoritm care este mai mic și mai simplu. Deoarece fiecare astfel de
sub-algoritm este mai simplu decât întregul proces, designerul are, de obicei, o idee mai
clară despre cum să-l construiască eficient și, prin urmare, îl poate schița mai detaliat
decât dacă ar încerca să se ocupe de întregul algoritm dintr-o dată. Sub-algoritmii pot fi
rupți în bucăți mai mici, care sunt chiar mai simple și pot fi din nou exprimate chiar mai
detaliat și mai precis. Rafinarea algoritmului continuă astfel până când fiecare dintre
pașii acestuia este suficient de detaliat și precis, pentru a permite executarea de către
procesorul computerului.
EXEMPLU
Proiectați un algoritm pentru un robot de serviciu domestic pentru a face o ceașcă de
cafea instant.
Versiunea inițială a algoritmului poate fi următoarea (Goldschlager și Lister, 1988):
(1) se fierbe apa
(2) puneți cafeaua în ceașcă
(3) adăugați apă în ceașcă

Pașii din acest algoritm nu sunt suficient de detaliați pentru ca robotul să le poată
executa. Treapta de Est trebuie, prin urmare, să fie rafinată într-o secvență de pași mai
simpli, fiecare specificată mai detaliat decât originalul. Astfel, etapa:
(1) se fierbe apa

ar putea fi rafinat în
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)

umpleți fierbatorul cu apă
porniți fierbatorul
așteptați până când apa se fierbe
așteptați oprirea fierbatorului

În mod similar,
(2) puneți cafeaua în ceașcă

ar putea fi rafinat în
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)

recipient
lingurați
lingurați
închideți

de cafea deschis
și umpleți cu cafea
lingura în ceașcă
borcanul de cafea
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și
(3) adăugați apă în ceașcă

ar putea fi rafinat în
(3.1) turnați apa din fierbator în ceașcă până când ceașca este plină

Ultima rafinare nu mărește, de fapt, numărul pașilor din algoritm, ci doar reexprimă un
pas existent mai detaliat.
În acest stadiu, algoritmul inițial a fost rafinat în trei sub-algoritmi, care urmează să fie
executați în ordine. Dacă robotul poate interpreta toți pașii din fiecare sub-algoritm,
atunci procesul de rafinare se poate opri și proiectarea algoritmului este completă. Cu
toate acestea, unii pași ar putea fi totuși prea complexi pentru ca robotul să interpreteze
și acești pași trebuie să fie perfecționați în continuare. Astfel, etapa:
(1.1) umpleți cazanul cu apă

poate avea nevoie de rafinament în continuare
(1.1.1)
(1.1.2)
(1.1.3)
(1.1.4)

puneti fierbatorul sub robinet
activați robinetul de apă
așteptați până când fierbatorul este plin
opriți robinetul de apă

Alte etape pot necesita o rafinare similară, deși pot exista unele, cum ar fi:
(1.2) porniți fierbatorul

care poate fi executat deja de către robot fără a fi necesară o rafinare ulterioară.
În cele din urmă, după o serie de rafinări, fiecare pas al algoritmului va fi înțeles și
executat de către robot. În acest stadiu, algoritmul este complet. Rafinările succesive
sunt prezentate în Figura 4 de mai jos.
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Original
(1)

Prima rafinare

fierbeți apa

(1.1)

umpleți fierbatorul cu apă

(1.1.1)
(1.1.2)
(1.1.3)
(1.1.4)

(1.2)

(1.4)

porniți fierbătorul
așteptați până când apa se
fierbe
Așteptați
oprirea
fierbătorului

(2.1)

Deschideți
cafea

(2.2)
(2.3)
(2.4)

Umpleți o ligură de cafea
Puneți-o în ceașcă
Închideți borcanul de cafea

(1.3)

(2)

(3)

Puneți
cafeaua
ceașcă

în

Adaugă apă în
ceașcă
(3.1)

borcanul de

A doua rafinare
Puneti
fierbătorul
la
robinet
Activați robinetul cu apa
Așteptați
până
când
fierbătorul este plin
Opriți robinetul

așteptați
până
când
(1.3.1) fierbătorul se oprește

Luați borcanul de cafea de
(2.1.1) pe raft
Deschideți
capacul
(2.1.2) borcanului

(2.4.1) Puneți capacul la borcan
Puneți borcanul la loc pe
(2.4.2) raft

Turnați apa în ceașca de
cafea

Figura 4 - Rafinarea unui algoritm de preparare a cafelei
Sursă: exemplu bazat pe (Goldschlager și Lister, 1988)

Versiunea finală a algoritmului este obținută prin luarea ultimei rafinări a fiecărei etape,
așa cum se arată în figura 5.
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{fierbe apa}
(1.1.1)

puneți fierbătorul la robinet

(1.1.2)
(1.1.3)

activați robinetul de apă
umpleți fierbătorul până la
umplere

(1.1.4)

opriți robinetul de apă

(1.2)

porniți fierbătorul
așteptați ca fierbătorul să
fiarbă apa

(1.3.1)

(1.4)
opriți-l
{lăsați o lingură de cafea într-o
ceașcă}
(2.1.1)

ridicați borcanul de cafea

(2.1.2)

scoateți capacul

(2.2)

completați lingura cu cafea

(2.3)

puneți lingura în ceașcă

(2.4.1)

închideți capacul
puneți borcanul de cafea
înapoi

(2.4.2)

{turnați apa în ceașcă}
(3.1)

turnați apa în ceașca cu
cafea pâna la umplere

Figura 5 – Versiunea finală a algoritmului de preparare a cafelei
Sursă: exemplu bazat pe (Goldschlager și Lister, 1988)

Utilizarea rafinării treptate implică faptul că proiectantul de algoritmi știe unde să se
oprească. Designerul trebuie să știe când un anumit pas al algoritmului este suficient de
primitiv pentru a fi lăsat fără nici o rafinare ulterioară. Acest lucru necesită unele
cunoștințe de către proiectant despre felul de pași pe care procesorul computerului le
poate executa.
În exemplul nostru, designerul știa că robotul poate interpreta comutatorul pe fierbător
și nu a fost aplicată nici o rafinare, dar robotul nu poate interpreta umplerea
fierbătorului și s-a aplicat o rafinare suplimentară.
Concluzia este că rafinarea treptată a unui algoritm nu poate avea loc într-un vid.
Designerul trebuie să fie conștient de capacitățile interpretative ale procesorului
intenționat, astfel încât să poată împinge rafinamentul în anumite direcții și să știe când
să termine rafinamentul fiecărei părți.
Vestea bună este că capabilitățile interpretative ale computerelor sunt definite precis:
un calculator poate interpreta orice este exprimat în mod corespunzător într-un limbaj
de programare. Astfel, designerul îmbunătățește algoritmul astfel încât pașii să poată fi
exprimați într-un limbaj de programare adecvat și termină rafinamentul atunci când
fiecare pas este exprimat în limba aleasă.
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Fiecare rafinament implică o serie de decizii de proiectare bazate pe un set de criterii de
proiectare. Printre aceste criterii se numără eficiența, economia de stocare, claritatea și
regularitatea structurii. Proiectanții trebuie să fie învățați să fie conștienți de deciziile
implicate și să examineze critic și să respingă soluții, uneori chiar dacă sunt corecte în
ceea ce privește rezultatul; acestea trebuie să învețe să cântărească diferitele aspecte ale
alternativelor de proiectare în lumina acestor criterii. În special, acestea trebuie să fie
învățate să revizuiască deciziile anterioare și să susțină, dacă este necesar, chiar până la
vârf. Problemele relativ scurte ale eșantionului vor fi adesea suficiente pentru a ilustra
acest punct important; nu este necesar să se construiască un sistem de operare în acest
scop.
1.4.3 Design Algoritmic: Secvență
Algoritmul de preparare a cafelei din secțiunea anterioară implică parcurgerea unor pași
simpli pentru a fi executați secvențial:





pașii sunt executați unul câte unul și nu în paralel,
fiecare pas este executat o singură dată,
ordinul de execuție este ordinea în care sunt scrise etapele,
execuția ultimului pas termină algoritmul.

Un astfel de algoritm nu este flexibil deoarece nu poate fi adaptat pentru a răspunde
unor circumstanțe diferite. De exemplu, gândiți-vă la situația inevitabilă că la un
moment dat borcanul de cafea este gol sau situația în care robotul trebuie să facă față
mai multor cereri de cafea sau cereri personalizate pentru lapte sau zahăr.
Concluzia este că un algoritm care este doar o combinație de pași într-o secvență nu ne
va da departe și sunt necesare mai multe structuri flexibile pentru a proiecta algoritmi
capabili să descrie în mod realist situațiile reale ale vieții.
1.4.4 Design Algoritmic: Selecție
O structură mai avansată care oferă flexibilitate este selecția. Folosind selecția, putem
rafina pasul 2.1 al exemplului algoritmului de cafea precedent după cum urmează
(Goldschlager și Lister, 1988):
(2.1.1) luați borcanul de cafea de pe raft
(2.1.2) dacă borcanul este gol
apoi luați un borcan nou din dulap
(2.1.3)desfaceți capacul borcanului

Vedem introducerea unei condiții în pasul 2.1.2. Condiția este că "borcanul este gol".
Dacă condiția este îndeplinită, atunci se aplică o instrucțiune condiționată, care este "a
lua un borcan nou de la dulap".
Aceasta este forma generală în care este exprimată structura de selecție:
16

Dacă - CONDIȚIA
apoi PASUL

Condiția poate fi utilizată pentru a specifica orice fel de circumstanță care, atunci când
este adevărată, are nevoie de executarea unui anumit pas.
Desigur, în viața reală există alternative în cazul în care apare o anumită circumstanță.
Pentru a face față unor astfel de situații, structura de selecție poate fi extinsă astfel încât
să se ofere pașii alternativi care trebuie executați.
Să presupunem un algoritm simplu de a conduce mașina pentru a ajunge la serviciu ,
aceasta are nevoie de combustibil:
(1) porniți mașina
(1.1) dacă indicatorul de combustibil este aprins
conduceți până la cea mai apropiată stație de benzină
sau altcineva vă conduce mașina până la locul de muncă

În acest caz, putem alege între doi pași alternativi, caz în care condiția (indicatorul de
combustibil activat sau dezactivat) dictează ce pas trebuie să fie executat în funcție de
situația cu care ne confruntăm.
Iată un alt exemplu al modului în care rafinările și utilizarea selecției pot produce un
algoritm mult mai realist capabil să facă față celor mai multe circumstanțe fără rezultate
neașteptate:
(1) spălați mașina
(1.1) dacă simțiți că vă e greu
apoi duceți-o la spălat
(1.2) spălați-o manual

Pasul 1.1 poate fi rafinat în continuare:
(1.1.1) cumpărați un jeton
(1.1.2) așteptați în linie
(1.1.3) vi se spală mașina

Pasul 1.1.3 poate fi rafinat în continuare:
(1.1.3.1) duceți mașina la spălat
(1.1.3.2) verificați dacă toate ușile și ferestrele sunt închise
(1.1.3.3) ieșiți din mașină
(1.1.3.4) pune jetonul în aparat
(1.1.3.5) așteptați până când ciclul de spălare și uscarea sunt terminate
(1.1.3.6) intrați în mașină
(1.1.3.7)porniți masina

O mai mare flexibilitate poate fi introdusă algoritmilor prin utilizarea selecției imbricate.
Luați în considerare următorul algoritm pentru o trecere pietonală pe o stradă la
trecerea de pe zebră.
dacă lumina este verde
apoi continuați
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altceva opriți

Acest exemplu conține o selecție și poate fi îmbunătățit în continuare ca:
dacă nici o lumină sau o lumină nu clipește verde
apoi continuați cu prudență
altfel dacă lumina este roșie
apoi opriți
altfel procedați

Acest exemplu mai târziu conține două selecții. A doua selecție este imbricată în
interiorul primei și este executată numai dacă lumina este roșie.
1.4.5 Design Algoritmic: Iterație
Iterația este repetarea unui proces într-un program de calculator. Iterațiile de funcții
sunt comune în programarea computerelor, deoarece permit ca mai multe blocuri de
date să fie procesate în ordine. Aceasta se face de obicei folosind o "buclă în timp" sau
"pentru buclă". Aceste bucle vor repeta un proces până la atingerea unui anumit număr
sau caz.
Pur și simplu, iterația înseamnă repetarea aceluiași pas de mai multe ori.

Figura 6 - Iterare: repetarea aceluiași pas de mai multe ori
Sursa: okclipart.com

Algoritmii iterativi ar trebui să respecte trei principii importante:
1. Un proces iterativ repetă (iterează) un anumit subproces.
2. Fiecare iterație trebuie să schimbe cel puțin o valoare.
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3. Ar trebui să existe o condiție în care iterarea se termină. Și repetarea ar trebui să
ajungă la acea stare.
Un algoritm foarte simplu de a consuma cereale pentru micul dejun ar putea consta din
acești pași (BBC Bitesize KS3 Subiecte: Iterație):
(1) puneți cerealele în castron
(2) adăugați lapte la cereale
(3) duceți lingurița de cereale și lapte în gură
(3.1) repetați etapa 3 până când se consumă toate cerealele și laptele
(4) clătiți castronul și lingura

Ceea ce vedem la pasul 3.1 este introducerea unei condiții care este o situație care este
verificată de fiecare dată când are loc o repetare. Condiția este introdusă cu cuvintele
repetate și până la. Fără condiția, algoritmul nu ar ști când să se oprească. Condiția, în
acest caz, este de a verifica dacă se consumă toate laptele și cerealele. Dacă această
condiție este Falsă (mai există lapte și cereale în castron), atunci se produce o altă
iterație. Dacă condiția este adevărată (nu mai există lapte și cereale în castron), atunci
nu mai apar iterații.
Forma generală este:
repeta
parte a algoritmului
până când condiție

Aceasta înseamnă că partea din algoritmul dintre repetare și până când este executată în
mod repetat, până când condiția specificată după ce păstrează adevărul. Condiția care
vine după ce se numește o condiție de terminare.
Apariția iterației se numește o buclă.
Iterația permite simplificarea algoritmilor prin afirmația că anumiți pași se vor repeta
până când se va spune altfel. Acest lucru face ca algoritmii de proiectare să fie mai rapizi
și mai simpli, deoarece nu trebuie să includă o mulțime de pași inutili (BBC Bitesize KS3
Subiecte: Iterație).
O utilizare mai avansată a iterației este folosirea buclelor imbricate. O buclă imbricată
este o buclă în interiorul unei buclă, o bucla interioară în interiorul corpului celui
exterior. Cum funcționează acest lucru este faptul că prima trecere a bucla exterioară
declanșează bucla interioară, care se execută până la finalizare. Apoi, a doua trecere a
bucla exterioară declanșează bucla interioară din nou. Aceasta se repetă până când bucla
exterioară se termină.
Când o buclă este imbricată în interiorul alteia, se efectuează mai multe iterații ale bucla
interioară pentru fiecare iterație a bucla exterioară.
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Exemplu: Să presupunem că avem date în formularul de mai jos, implicând mai multe
șiruri de identificare. Pentru fiecare șir de identificare, au fost înregistrate un număr
variabil de citiri; numărul de citiri pentru fiecare ID este afișat în coloana howMany:
ID
200
201
202

howMany
3
5
2

Readings
110 30 10
2 46 109 57 216
10 500

Sarcina noastră este de a citi datele și de a afișa o diagramă sumară care arată media
fiecărei citiri pe ID după cum urmează:
ID
200
201
202

AVERAGE
50
86
255

Acesta este modul în care ar putea arăta algoritmul:
Citește primul ID and howMany
repetă
afișează ID
repetă
citește și adună acest ID’s howMany readings
calculează și afișează media ID
până când se termină coloana howMany readings
citește următorul ID
până cânde se termină ID

Privind algoritmul observăm cu ușurință că bucla exterioară controlează numărul de
linii, iar bucla interioară controlează conținutul fiecărei linii. Deci, 3 ID-uri conduc la 3
rânduri și fiecare rând va afișa doar o medie calculată prin adăugarea tuturor citirilor
pentru a obține suma lor și a împărți numărul de citiri pentru a obține media.
1.4.6 Rezumatul celor mai importante constructe algoritmice
Secvență: O serie de pași care se desfășoară succesiv în ordinea în care sunt scrise.
Fiecare pas este efectuat o singură dată
Selectare: Trebuie aleasă una sau două alternative.
Iterație: O parte a algoritmului ar trebui să fie capabilă să repete, fie într-un număr
definit de ori, fie până când o anumită condiție a fost îndeplinită.
1.4.7 Design Algoritmic: Recursiunea
Recursiunea este un instrument puternic pe baza căruia algoritmul poate fi exprimat în
termenii lui însuși. Acesta oferă o modalitate simplă și puternică de a aborda o varietate
de probleme. Adesea este greu să ne gândim la modul în care o problemă poate fi
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abordată recursiv. De asemenea, este foarte ușor să scrieți un algoritm recursiv care fie
durează prea mult pentru a rula sau nu se termină în mod corespunzător.
În subcapitolul de față vom examina elementele de bază ale recursivității pentru a le
oferi cititorului posibilitatea de a înțelege cât de ușor pot fi rezolvate problemele
complexe folosind gândirea recursivă.
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să răspundeți la întrebarea: "ce este
recursiunea?"

Figura 7 – Recursiunea
Sursă: Shutterstock.com

Păpușile din Rusia oferă o analogie utilă pentru înțelegerea recurenței. Să presupunem
că aveți un algoritm pentru deschiderea fiecărei păpuși. Apoi, pentru a ajunge la ultima
păpușă care nu mai poate fi deschisă pentru a obține o versiune mai mică, ați executa
același algoritm de fiecare dată până când nu mai există păpuși de deschis.
În designul algoritmic, se spune că un algoritm este recursiv dacă se numește el însuși.
Evident, atunci când se ocupă de un algoritm care se numește, există o provocare în a se
asigura că algoritmul va termina în cele din urmă producerea rezultatului corect.
Circularitatea algoritmilor recursivi este evitată prin faptul că se asigură că de fiecare
dată când intrarea în execuția succesivă este scăzută cu un anumit număr astfel încât la
un moment dat va deveni zero și algoritmul se va termina.
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Pentru a implementa un algoritm recursiv, problema trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:



• Poate fi împărțită într-o versiune mai simplă a aceleiași probleme
• Are unul sau mai multe cazuri de bază ale căror valori sunt cunoscute

Iată un exemplu real al recursivității: considerați că sunteți așezat în ultimul rând al unui
cinematograf și doriți să numărați numărul de rânduri. Întrebați-l pe persoana așezată
în fața ta să-ți spună câte rânduri sunt în fața lui. Această persoană face același lucru și
întreabă persoana care este așezată în fața sa și așa mai departe până când persoana
care este așezată primul rând este pusă la întrebarea. Această persoană poate răspunde
la zero persoanei din spatele lui deoarece poate vedea că nu mai există rânduri în fața
lui. Acesta este cazul de bază. Persoana din al doilea rând adaugă 1 la răspuns și îl spune
persoanei din spatele lui în al treilea rând și așa mai departe până când răspunsul ajunge
la tine. Observați că la fiecare pas problema este redusă la o versiune mai simplă a
aceleiași probleme.
Să vedem acum un exemplu folosind un algoritm. Mai întâi, luați în considerare un
modul (în limbi de programare se numește procedură sau funcție sau proces sau rutină)
care imprimă expresia "Hello CodeIT Enthusiasts" un total de X de ori:
module Hello(X)
if(X<1)
return print ("Hello CodeIT Enthusiasts!")
Hello(X - 1)

Să simulam execuția apelând modulul Hello cu o valoare pentru X = 10. Deoarece X nu
este mai mic decât 1, nu facem nimic pe prima linie. Apoi, imprimați "Hello CodeIT
Enthusiasts!" o singura data. În acest moment trebuie să tipărim expresia nouă de mai
multe ori. Deoarece acum avem un modul Hello care poate face acest lucru, pur și simplu
sunăm Hello (de data aceasta cu X setat la 9) pentru a imprima restul copiilor. Acest
exemplu de Hello va imprima o singură dată fraza și apoi va apela o altă copie a Hello
pentru a imprima restul de 8. Aceasta va continua până când vom termina în cele din
urmă Hello cu X setat la zero. Bună ziua (0) nu face nimic; se întoarce. Odată ce
Hello(0) a terminat, Hello(1) se termină și se întoarce. Aceasta continuă până la
apelul inițial de Hello(10), care se încheie executând imprimând un total de 10 "Hello
CodeIT Enthusiasts!".
Acestea sunt câteva considerente-cheie în proiectarea unui algoritm recursiv:




Se ocupă de o situație generică simplă fără a recurge: în exemplul de mai sus,
situația generică este Hello(0). Dacă modulul este rugat să tipărească de zero
ori, atunci se întoarce fără a mai produce încă "entuziaști Hello CodeIT".
Evită ciclurile. Imaginați-vă dacă Hello(10) a numit Hello(10) care a numit
Hello(10). S-ar termina cu un ciclu infinit de apeluri și de obicei acest lucru ar
duce la o eroare de "overflow stack" în timp ce rulează pe un computer. În multe
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programe recursive, puteți evita ciclurile prin faptul că fiecare apel al unui modul
este pentru o problemă care este într-o oarecare măsură mai mică sau mai simplă
decât problema inițială. În acest caz, de exemplu, X va fi mai mic și mai mic cu
fiecare apel. Pe măsură ce problema devine mai simplă și mai simplă (în acest caz,
vom considera că este "mai simplu" să tipăriți ceva de 0 ori mai degrabă decât să
îl tipăriți de 5 ori), eventual va ajunge la situația generică și va opri recursiunea.
Există multe modalități de a evita ciclurile infinite, însă asigurarea că avem de-a
face cu probleme progresive mai mici sau mai simple este o regulă bună.
Fiecare apel al modulului reprezintă o manipulare completă a sarcinii date.
Uneori, recursul pare să descompună mari probleme într-un mod magic, dar
acest lucru nu se întâmplă în realitate. Când modulul nostru are un argument de
10, vom imprima "entuziaști Hello CodeIT!" o dată și apoi îl imprimați de 9 ori
mai mult. Putem trece o parte a serviciului de-a lungul unui apel recursiv, dar
funcția inițială trebuie să răspundă în totalitate pentru toate cele 10 copii.

Un motiv pentru care recursiunea este puțin confuză este că nu urmează un mod natural
de gândire natural, așa cum este cazul iterației.
Un algoritm recursiv implică faptul că partea modulului recursiv al algoritmului trebuie
invocată inițial din exteriorul modulului, dar apoi continuă să se sune din interiorul
modulului până când ajunge la o condiție de terminare. Din perspectiva calculatorului,
dacă un modul se conectează sau apelează un alt modul, acesta este încă un apel regulat
pentru module, atâta timp cât sunt furnizate parametrii de intrare necesari
Recursia urmează tehnica de descompunere și cucerire a algoritmului, ceea ce înseamnă
ruperea unei probleme în subprobleme de același tip sau similar, până când subproblema devine suficient de simplă pentru a fi rezolvată direct. Soluțiile la subprobleme sunt apoi combinate pentru a da o soluție la problema inițială. Deci, cum
împărțim și cucerim relația cu un modul care se numește el însuși? În prima convorbire
către modulul recursiv se oferă valoarea de intrare completă, momentul în care modulul
începe să se inverseze, o intrare mai mică este furnizată de fiecare dată în fiecare unitate
de apel, intrarea este suficient de simplă pentru a permite o soluție să fie furnizată într-o
singură apel.
După cum reiese, pentru orice algoritm care utilizează recursiunea poate exista un
algoritm echivalent care folosește iterația. Deci, recursiunea poate fi văzută și ca o altă
formă de iterație. Cu toate acestea, un algoritm recursiv pentru descrierea unui anumit
proces este adesea mult mai concis decât un algoritm iterativ.
Probabil cel mai cunoscut exemplu al unei probleme care poate fi rezolvată cu
recursiune mai eficient decât poate fi înțeleasă și rezolvată cu iterație este Turnurile din
Hanoi.
În cele din urmă, ca și cunoaștere generală, recursiunea este foarte mare în dezvoltarea
jocurilor. Iată câteva utilizări frecvente în dezvoltarea jocurilor (Quora.com):
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Distrugerea părții corpului: Evaluați voxele în jurul unei tăieturi de sabie pentru a
determina ce este încă conectat și ce ar trebui să cadă
Crearea halei de labirint: Folosiți recursivi pentru a rătăci la întâmplare un
labirint, adăugând ușile la intervale stabilite.
Pathfinding: Construiți un dicționar de distanță în jurul unei poziții de rețea
pentru a compara lungimile căilor între alternative de mișcare.

1.4.8 Diferențe între algoritmi iterativi și recursivi
Atât iterarea, cât și recursul se bazează pe o structură de control: Iterația folosește o
structură de repetiție; recursiunea folosește o structură de selecție. Un algoritm iterativ
va folosi instrucțiuni de buclă, cum ar fi pentru buclă, în timp ce buclă sau buclă pentru a
repeta aceiași pași, în timp ce un algoritm recursiv, un modul (funcția) se recheamă din
nou și din nou până când condiția de bază (condiția de oprire) este îndeplinită.
Un algoritm Iterativ va fi mai rapid decât algoritmul recursiv din cauza cheltuielilor
generale cum ar fi funcțiile de apel și stivele de înregistrare în mod repetat. De multe ori,
algoritmii recursivi nu sunt eficienți deoarece necesită mai mult spațiu și timp.
Algoritmii recursivi sunt utilizați în cea mai mare parte pentru a rezolva probleme
complicate atunci când aplicarea lor este ușoară și eficientă. De exemplu, algoritmul
Tower of Hannoi este ușor de recurs, în timp ce iterațiile sunt utilizate pe scară largă,
eficiente și populare.
Algoritmi recursivi vs. iterativi:









• Abordare: În abordarea recursivă, funcția se solicită până când condiția este
îndeplinită, în timp ce în abordarea iterativă se repetă o funcție până când
condiția nu reușește.
• Utilizarea programelor de construcție: Algoritmul recursiv utilizează o
structură de ramificație, în timp ce algoritmul iterativ utilizează o construcție
looping.
• Eficiența timpului și a spațiului: soluțiile recursive sunt adesea mai puțin
eficiente din punct de vedere al timpului și spațiului, comparativ cu soluțiile
iterative.
• Test de terminare: Iterația se termină atunci când condiția continuă a
buclăului eșuează; recursiunea se termină când se recunoaște un caz de bază.
• Invitație infinită: Se produce o buclă infinită cu iterație dacă testul de
continuare a buclării nu devine fals; se produce recurența infinită dacă etapa de
recurs nu reduce problema într-o manieră care converge în cazul de bază.

O problemă practică: tipul de ziua de naștere taie tortul de ziua și trebuie să se asigure
că toată lumea din cameră primește o felie.
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Soluția 1 - Iterativă: tipul care își serbează ziua de naștere taie tortul și se asugră ca
toatș lumea primește câte o felie.
Servițifelia (în timp ce există oameni pentru a servi sau felii rămase)
Soluția 2 - Recursivă: Luați o felie de tort de pe tavă și treceți tava următoarei persoane
care ia o felie din tavă și trece tava persoanei următoare, care ia o felie din tavă și trece
tava la persoana următoare ...
Rețineți că aceeași funcție este efectuată de fiecare data.
Ia felia (tava)
Dacă sunt oameni care servesc sau felii rămase
Ia felia si and și invite să servească (tava)
altfel revin-o

1.4.9 Design Algoritmic: structuri de date
Până acum, s-a pus accentul pe modul de control al algoritmilor prin căutarea în
construcții care sunt utilizate pentru controlul ordinii și circumstanțelor în care vor fi
executate pașii individuali ai unui algoritm. Motivul este că alegerea celor mai potrivite
structuri de control este importantă pentru proiectarea unui algoritm eficient și eficient.
Cu toate acestea, algoritmii sunt proiectați să manipuleze intrările sub formă de date și
aceste intrări trebuie luate în considerare la proiectarea unui algoritm.
În mod obișnuit, datele care vor fi procesate de un algoritm cuprind elemente care sunt
legate într-un fel unul cu altele, mai degrabă decât colecții arbitrare de elemente
independente. Luați în considerare, de exemplu, metadatele care compun un profil de
utilizator, cum ar fi numele, vârsta, adresa, funcția, numărul de contact. Etc. Aceste
elemente sunt conectate logic una cu cealaltă și nu pot fi procesate ca o colecție de
elemente independente printr-un algoritm, dar trebuie procesate ca înregistrări în care
fiecare înregistrare conține informații despre un anumit utilizator.
Datele care sunt organizate astfel încât să capteze relațiile logice între elementele lor
sunt denumite date structurate, iar elementele sale, împreună cu interacțiunile lor,
formează o structură de date.
Cel mai obișnuit tip de structură de date este probabil secvența care cuprinde un set de
elemente sortate astfel încât fiecare element în afară de ultimul element al secvenței are
un succesor și fiecare element în afară de primul dintr-o secvență are un predecesor.
Acestea sunt câteva exemple comune ale secvențelor ușor de înțeles:



Un număr prezentat ca secvență de cifre, de ex. 1512000 (1 este primul, 0 este
ultimul)
Un cuvânt prezentat ca o succesiune de litere, de ex. secvența (s este prima, a este
ultima)
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Un lant
O proteză
Un rolodex

Evident, o secvență este o structură ideală pentru elementele care trebuie procesate
secvențial, unul după altul. Cea mai obișnuită metodă de a progresa printr-o secvență
este prin utilizarea unei structuri de buclă, cum ar fi o buclă în timp sau o buclă repetată,
cu diferența fiind faptul că se utilizează o buclă în timp când numărul de elemente din
secvență nu este cunoscut în timp ce se repetă buclă este folosit pentru o iterație
definitivă atunci când numărul de elemente din secvență este cunoscut.
Exemplu de construcție algoritmică pentru navigarea printr-o secvență este următoarea:
introdu secvența
în timp ce nu se termină secvența
procesați următorul element din secvență

Unele secvențe sunt atât de frecvente și apar atât de des încât li s-au dat nume specifice:

Figura 8 – Matrice
Sursa: wikipedia.org, Ordinul principal și coloană

Array: O secvență de lungime fixă în care fiecare element este identificat prin poziția sa
în secvență (Goldschlager și Lister, 1988). Este o colecție indexată de elemente omogene.
O secvență Array are următoarele proprietăți:







Toate elementele matricei sunt de același tip de date (omogene)
Dimensiune: Rețelele dintr-o singură dimensiune au o dimensiune, matricele cu
două dimensiuni au două dimensiuni etc.
Fiecare dimensiune are o dimensiune
Dimensiunea unei anumite dimensiuni este constantă. Luați în considerare o
matrice. Are rânduri și coloane. Dimensiunea fiecărui rând (numărul de coloane)
este aceeași pentru toate rândurile
Fiecare element al unei matrice este identificat prin poziția sa de-a lungul fiecărei
dimensiuni (index, de exemplu: num [1], num [4] etc.)
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Figura 9 - Vector
Sursa: wikibooks.org, A-level_Computing

Vectori: Vectorul este similar cu un matrice dar cu funcționalitate adăugată. Vectorii
urmăresc dimensiunea acestora și redimensionează automat când adăugați sau ștergeți
un element. Pe partea pozitivă, vectorii sunt ușor de folosit, țin cont de mărimea lor, sunt
redimensionabili și oferă un acces simplu, cum ar fi matricele normale. Pe partea
inferioară, vectorii redimensionabili pot fi lenți (multe elemente noi și ștergerea
elementelor vechi), deci este important să se asigure o implementare eficientă.

Figura 10 – Stack/Mulțimea
Sursă: Imagine Creative Commons

Mulțimea: o secvență de lungime variabilă în care elementele sunt adăugate și eliminate
numai la un capăt. Gândiți-vă la acesta ca la un container de elemente care sunt inserate
și îndepărtate conform principiului LIFO (last-in first-out), deoarece ordinea în care
elementele sunt eliminate este inversarea celei în care acestea sunt adăugate:
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Sunt permise două operațiuni, împingeți elementul în teanc și scoateți elementul
din mulțime.
Elementele pot fi adăugate și scoase din mulțime numai în partea de sus (gândițivă la o mulțime de plăci într-un dulap).
Push adaugă un element în partea superioară a mulțimei, popul elimină
elementul din partea superioară.
Este o structură de date recursivă.
Este gol sau are un top urmat de o mulțime.

Figura 11 -Șir
Sursă: Imagine Creative Commons

Șir : O secvență de lungime variabilă, unde elementele sunt întotdeauna adăugate la un
capăt și îndepărtate de celălalt capăt. Spre deosebire de mulțime, un șir este deschis la
ambele capete și urmează principiul First-In-Out-Out (FIFO), adică elementul de date
stocat mai întâi va fi accesat mai întâi deoarece ordinea în care elementele sunt
eliminate este aceeași în care sunt adăugate. Un șir cuprinde:



Spate, denumit și coada, unde primul element este introdus de la un capăt.
Frontul, denumit și capul unde se elimină primul element din celălalt capăt.

Un exemplu real al șirului este un drum cu o singură linie, unde vehiculul care intră pe
primul drum, iese mai întâi. Un alt exemplu simplu este orice fel de punct de service,
cum ar fi un contor de bilete unde prima persoană care se află la coadă este prima
persoană care ia biletul de la contor.

Figura 12 - Listă înlănțuită
Sursă: Imagine Creative Commons
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Liste înlănțuite: o listă înlănțuită este o structură de date care constă dintr-un grup de
noduri dintr-o secvență și este utilizată pentru stocarea elementelor atunci când nu știm
câte elemente vom stoca. O listă înlănțuită este în esență o secvență de structuri în care
fiecare element din structură are un nod și o legătură. Nodul conține elementele stocate
care pot fi de diferite tipuri, iar legătura este un indicator care indică următorul nod din
secvență. O listă înlănțuită este o structură de date capabilă să stocheze o colecție de
articole ordonată arbitrar de mare, cu un minim de cheltuieli, deoarece un mare avantaj
al listelor legate este că operațiunile de inserare și ștergere pot fi ușor implementate. O
utilizare obișnuită a listelor înlănțuite este de a implementa stive și cozi cu avantajul de
a permite introducerea elementelor la începutul și la sfârșitul listei, în timp ce
dimensiunea listei legate nu este necesară pentru a cunoaște în avans. Deci, ele sunt mai
ușor de editat decât matricele și pot fi împărțite și manipulate cu ușurință.

Figura13 –Arborele
Source: Creative Commons Image

Arbori: un arbore este o structură puternică de date pentru organizarea de elemente.
Spre deosebire de Array și Linked List, care sunt structuri liniare de date, arborele este
structura de date ierarhică (sau non-liniară). Un copac este aranjat ierarhic și este folosit
pentru exprimarea relațiilor ierarhice, cum ar fi o structură organizațională. Nodurile
sale sunt folosite pentru a reprezenta datele sale sau puncte de ramificație. Un nod de
copac are o parte de date și trimitere la nodurile copilului său stâng și drept. Nodul la cel
mai înalt nivel al ierarhiei este numit rădăcină, în timp ce nodurile de la cel mai jos nivel,
unde se termină copacul, sunt numite frunze. Ramurile arborelui reprezintă relații logice
între elementele de la un nivel al ierarhiei și alte elemente la nivelul următor. Un arbore
este structurat astfel încât fiecare nod este în același timp rădăcina unui alt copac
(subtrei). Deci, sperăm că până acum a devenit evident că un copac este o structură de
date recursivă, deoarece fiecare copac poate fi definit în termeni de alți copaci. În ceea ce
privește proprietățile, un arbore este fie:
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goală (un copac fără noduri se numește arbore nul sau gol) sau
un nod și un set de ramuri aparținând fiecărui arbore (un copac care nu este gol
constă dintr-un nod rădăcină și, eventual, multe nivele de noduri suplimentare
care formează o ierarhie)

PDF-ul este format din copaci. Acesta are un nod rădăcină urmat de un nod de catalog,
urmat de un nod de pagini care are mai multe noduri de pagină copil.

Figura 14 - Tabelul Hash
Sursă: Imagine Creative Common

Tabelele Hash: Tabelele Hash sunt perechi cheie / valoare. O tabelă hash (denumită și
hartă hash) este o structură de date utilizată pentru a implementa o matrice asociativă, o
structură care poate mapa cheile la valori. Trimite fișiere în funcție de anumite
proprietăți ușor de găsit, chiar dacă acestea nu sunt direct relevante pentru articol, și nu
o descriere completă. Tabela Hash ajută la reducerea locurilor posibile în care poate fi
găsit un element. O tabelă hash este populată printr-o "funcție Hashing". O funcție
hashing este o modalitate de mapare a elementelor în locații. Ca un exemplu, considerați
ca o funcție hashing o funcție care vă va ajuta să decideți (și mai târziu să căutați / găsiți)
raftul în care doriți să plasați o carte. O funcție hash este o funcție matematică care
primește un element și furnizează locația pentru a stoca elementul, în timp ce, în același
timp, hărțește fiecare element în locația corespunzătoare. Tabelele Hash permit
inserarea / căutarea și ștergerea elementelor prin furnizarea cheilor asociate pentru
fiecare element. Cheile sunt transformate în numere întregi printr-o funcție hash și
elementele sunt stocate într-un matrice utilizând indicii corespunzători acestor numere
întregi (chei hashed).
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Figure 15 – Heaps
Source: Creative Commons Image

Heaps: un heap este o colecție care permite introducerea elementelor și cel mai mic
element care poate fi găsit și / sau eliminat. Gândiți-vă la o structură de date heap ca la
implementarea unei "coadă de priorități" unde, în loc să se alăture doar unei coadă la
coadă, o persoană sau un obiect poate fi introdusă mai sus în coadă, în funcție de
prioritatea lor. Heap-urile sunt deosebit de utile atunci când trebuie să interogați
valoarea minimă de mai multe ori dintr-o colecție dinamică de valori.

Figura 16 – Grafice
Source: Creative Commons Image

Grafice: Structurile de date grafice asigură o reprezentare ușoară a relațiilor de viață
reală între diferite tipuri de date (noduri) și sunt astfel utilizate pentru reprezentarea
rețelelor. Un grafic este alcătuit din vârfuri, noduri sau puncte care sunt conectate prin
margini, arce sau linii. Un grafic poate fi nedirecționat (relația există în ambele direcții,
adică Ioan este un prieten al lui Pavel înseamnă că Pavel este un prieten al lui Ioan), ceea
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ce înseamnă că nu există nicio distincție între cele două vârfuri asociate cu fiecare
margine sau marginile sale pot fi îndreptate (poate fi o relație într-o singură direcție sau
o relație în două direcții, dar trebuie explicit menționată) de la un vârf la altul. Structura
link-ului unui site web poate fi reprezentată printr-un grafic orientat, în care nodurile
reprezintă pagini web, iar marginile direcționate reprezintă legături de la o pagină la
alta. Există modalități diferite de a construi grafice în designul algoritmic. Structura de
date folosită depinde atât de structura grafică, cât și de metoda utilizată pentru
manipularea graficului. De obicei, graficele sunt construite folosind o combinație de
structuri listă și matrice. Următoarele operații pot fi efectuate pe grafice:


Adunări/Adăugări
o Adăugați noduri în grafic
o Creați muchii între două vârfuri date în graphic
 Eliminările:
o Eliminați nodurile din grafic
o Înlăturați muchiile între două vârfuri date în grafic
 Căutare
o Verificați dacă graficul conține o valoare dată
o Verificați dacă există o conexiune între două noduri date în grafic
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2 Introducere în programare
(Elżbieta Szczygieł, Łukasz Kłapa)

2.1 Definiția programării
Definirea intuitivă a programării nu provoacă prea multe dificultăți și aduce în minte
introducerea de comenzi sub forma unui cod, exprimat într-un limbaj de programare
specific. Cu toate acestea, definirea esenței exacte a programării este ceva mai dificilă.
Acest lucru rezultă din necesitatea utilizării mai multor termeni, care ar trebui definiți în
prealabil (printre altele: algoritm, program, limbaj de programare) și gradul de
formalizare a conținutului transferat.
Următoarea definiție a programării a fost adoptată în scopul prezentei publicații:
Un set de activități legate de pregătirea unui program pentru o mașină digitală
(Encyclopedia, 1988).

Deoarece calculatorul este mașina cea mai obișnuită, termenul va fi folosit în restul
acestui manual pentru a indica orice fel de mașină digitală electronică. Sub termenul
program se înțelege înregistrarea algoritmului unei sarcini specifice sub forma unei
secvențe de declarații și instrucțiuni într-una din limbile de programare (Enciclopedia,
1988). Algoritmul este definit ca o descriere a soluției unei probleme (sarcină)
exprimată prin intermediul unor astfel de operații pe care interpretul algoritmului le
înțelege și este capabilă să le execute (Enciclopedia, 1988). Prin urmare, programarea
are legătură cu o sarcină care trebuie rezolvată într-un anumit mod. Această metodă este
exprimată într-o formă specifică, care este limba de programare. Această limbă este
destinată înregistrării programelor de prelucrare a datelor de către computere
(Encyclopedia, 1988). Având în vedere aceste ipoteze, conceptele legate de programare
pot fi aranjate în felul următor (Figura 17).
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Algorithm
• Program înregistrarea
algoritmului unei
sarcini specifice sub
forma unei secvențe
de declarații și
instrucțiuni într-una
din limbile de
programare

• Programare - un set de
activități legate de
pregătirea unui program
pentru un dispozitiv
digital.

• Algoritmul - descrierea
soluției la o problemă
(sarcină) exprimată prin
intermediul unor astfel
de operații pe care
interpretantul
algoritmului le înțelege
și le poate efectua

• Limba de programare - un
set clar de semne și reguli și
convenții care determină
modul de creare a unor
expresii de limbaj specifice
și modul de utilizare a
acestora atunci când scrieți
programe pentru computerul
dvs.

•.

Program
Programming
language

Figura 17 - Legături între termenii de programare, programare, algoritm și limbajul de programare
Sursa: propria elaborare bazată pe (Enciclopedia, 1988)

Prin urmare, programarea va fi înregistrarea unui algoritm care va transmite descrierea
unei soluții unei probleme date, folosind un mediu de descriere a conținutului - limba de
programare. Limbile de programare vor fi introduse în continuare în acest manual. Este
totuși de menționat faptul că, ca orice limbă, limbajul de programare are propriul
alfabet, care sunt de cele mai multe ori litere ale alfabetului latin, cifre arabe și semne de
operații aritmetice și logice, precum și caractere speciale. Comenzile înregistrate de
alfabetul limbajului de programare sunt traduse de calculator în limba sa internă, care ia
forma unui cod binar. Într-o astfel de înregistrare există doar două numere "0" și "1" și
este prin ele că informația este transferată pe computer. Deoarece cu două simboluri adică "0" și "1" - cifre binare, puteți transmite doar două informații, sistemul binar
combină cifre binare în grupuri pentru a transmite mesaje mai detaliate (Wałaszek,
2018). În acest fel, prin intermediul unui grup de cifre binare, exprimat printr-un simbol
numeric compus, computerul poate efectua operația solicitată. De exemplu, singurele
litere ale alfabetului vor fi salvate după cum urmează (BiMatrix, 2018):
„a” - 01100001
„b” - 01100010
Un cuvânt de exemplu "salut" - va fi marcat "01001000 01100101 01101100 01101100
01101111", iar expresia "salut!" - "01001000 01100101 01101100 01101100
01101111 00100000 01110100 01101000 01100101 01110010 01100101 00100001".
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Folosind limbajul de programare, puteți crea orice comandă, astfel încât un calculator să
poată continua conform acelei instrucțiuni. Este important ca comenzile să fie algoritmi
cu (Encyclopedia, 1988):





un început clar definit,
o operație indicată - acțiune în care să începeți să utilizați algoritmul,
instrucțiuni precise pentru efectuarea altor acțiuni, date în ordinea exactă,
data finalizării (termenul limită pentru realizarea algoritmului).

Trebuie remarcat, totuși, că introducerea unei soluții de rezolvare a problemelor în
calculatorul dvs. este doar codificare, nu programare (Soukup, 2015). Programarea este
un termen mult mai larg și include analiza problemei care trebuie rezolvată și ideea
utilizării tehnologiilor digitale disponibile în găsirea acestei soluții.

2.2 Istoria programării
Istoria programării se întoarce cu mult înainte ca primul computer să fie construit. Cheia
creării sale a fost reprezentată de o doamnă adusă în căminul unuia dintre cei mai mari
poeți ai romantismului, în timp ce primul limbaj de programare a fost înregistrat într-un
jurnal simplu. Istoria programării și a calculatoarelor este legată de istoria matematicii,
care nu pare atât de departe. Deja în antichitate au fost create diferite tipuri de abacus
sau plăci pentru a facilita calculele sau măsurătorile. În secolul al XVII-lea, J. Neper,
creatorul logaritmului, a dezvoltat așa-numitele oase ale lui Napier folosite pentru a
calcula logaritmii și a scurta semnificativ timpul de efectuare a calculelor (Encyclopedia,
1988). Anii următori au adus dezvoltarea primelor mașini de calcul, construite separat
de W. Schickhard (în 1623), de B. Pascal (în 1645) și de G. W. Leibniz (în 1671). Din
păcate, niciuna dintre aceste mașini nu ar putea fi numită automat. J. M. Jacquard s-a
reîntors la ideea construirii unei astfel de mașini la începutul secolului al XIX-lea,
prezentând cărți cu pumn pentru controlul războiului de țesut la expoziția de la Paris
(Heath, 1972). Această tehnică a fost folosită de Ch. Babbage, care este considerat
inventatorul unei mașini automate. În 1833 a proiectat o mașină analitică bazată pe cărți
cu pumn, care, de fapt, nu a fost creată din cauza dificultăților tehnice și financiare. Cu
toate acestea, ideile sale au determinat A. A. Lovelance, fiica poetului G. G. Byron, să
dezvolte ideea de a crea programe interschimbabile în acest tip de mașini. Din acest
motiv, pe baza notelor sale, A. A. Lovelace este perceput ca autor al primului program de
calculator. Ea a speculat cu privire la posibilitățile de a juca șah cu mașini digitale sau la
posibilitatea de a cânta prin ele (Istoria programării pe calculator). Lucrările ulterioare
privind dezvoltarea mașinilor digitale au condus la crearea unui sistem de tabele
electronice, datorită cărora aparatele puteau citi datele. Acest lucru a fost datorat lui H.
Hollerith, care a dezvoltat și aplicat acest sistem în calculul mașinilor. După succese în
utilizarea mașinilor sale în timpul recensământului din SUA, el a înființat în 1996
Tabulating Company Machine, care s-a ocupat de producția în masă a mașinilor de
calcul. Mulți ani mai târziu, această companie împreună cu alții au dat naștere
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preocupării IBM®. Dezvoltarea ulterioară a științei informatice și a programării în sine
este multistrat, deși în mare parte povestea este legată de cursul celui de-al doilea război
mondial și activitățile întreprinse în domeniul științific pentru rezolvarea problemelor
logistice și militare. Dezvoltarea tendinței de cercetare operațională și necesitatea de a
efectua calcule tot mai complexe și mai extinse a determinat ca în 1942 să se dezvolte
primul calculator digital (Atanasoff-Berry Computer - ABC) pentru a calcula ecuațiile
liniare și - un an mai târziu - calculatorul Colossus folosit pentru decriptarea mesajelor
germane (Istoria programării pe calculator).
Următoarele lucrări de programare au avut loc pe dispozitivul EDSAC, proiectat și creat
în 1949, continuarea și îmbunătățirea proiectelor informatice ENIAC și EDVAC,
dezvoltate imediat după încheierea acțiunilor militare (Encyclopedia, 1988). Un
eveniment descoperitor în istoria programării a fost crearea primului limbaj de
programare de înaltă clasă - Fortran, creat în 1954 de către J. Backus care lucrează
pentru IBM®. Dezvoltarea teoriei și practicii de programare a introdus un număr tot mai
mare de limbi în uz. După succesul limbii Fortran, a fost timpul pentru limbile cu un grad
mai mare de universalitate, cum ar fi ALGOL 60, sau cu obiective specifice de
implementare, cum ar fi COBOL. Popularizarea calculatoarelor personale la începutul
anilor 1980 sa dovedit a fi un progres în acest sens. Utilizarea dischetelor de transfer de
date a provocat schimbări foarte mari în acest sens, precum și în ceea ce privește
dezvoltarea protecției acestora. În 1983, F. Cohen a creat primul virus al computerului
transferat prin intermediul dischetelor, doar pentru a arăta această posibilitate. Nu totul
în programare a fost sau este în prezent asociat cu obiective pozitive. Orice dezvoltare,
de asemenea în ceea ce privește programarea, este expusă impactului factorilor adversi
sau chiar dăunători. Acest lucru este în mod special vizibil în zilele noastre, când
computerele și diverse tipuri de dispozitive digitale au intrat masiv în viața de zi cu zi,
nu neapărat direct, ci și ca părți ale altor dispozitive. De asemenea, crearea și
dezvoltarea rețelei de internet determină schimbări constante în domeniul programării
și, prin urmare, în modul de gândire și analiză a problemelor apărute în lumea digitală.

2.3 Aptitudinile programatorilor și procesul de dezvoltare a acestora
Definirea aptitudinilor necesită o distincție între acestea și conceptul de competență cu
care aceștia tind să fie identificați. Acesta din urmă este definit ca abilitatea de a face
ceva, în funcție de cunoștințe, aptitudini, abilități și gradul de credință în necesitatea de a
utiliza această abilitate (Jurgielewicz-Wojtaszek, 2012). Este o piesă largă de
terminologie, care cuprinde conceptul de competențe. Ele pot fi definite ca fiind
cunoștințe practice și competențe în ceva (Dicționar, 2018) sau un set coerent de
abilități de a face ceva (Routier, Mathieu, Secq, 2001). Competențele reprezintă una din
componentele competenței și afectează capacitatea de a finaliza o acțiune bazată pe
sarcina primită (Figura 18).
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SARCINĂ

CUNOȘTINȚE

ACȚIUNE
ATITUDINI

APTITUDINI

COMPETENȚE

REZULTAT

Figure 18 - Definirea competenței în abordarea comportamentală
Sursa: (Adamczyk, 2014)

După cum a spus R. Boyatzis (1982), un programator care lucrează în confortul casei
sale va avea nevoie de aptitudini diferite, decât un neurochirurg care efectuează o
operație complicată împreună cu alți medici. Deși ambii ar trebui să aibă capacitatea de
a diagnostica o problemă, de a gândi logic sau de a căuta informații suplimentare în
rezolvarea problemelor, prima ar trebui să aibă capacitatea de a experimenta și
comunica cu utilizatorul programului, în timp ce al doilea trebuie să poată lua decizii
rapide și să comunice bine cu echipa sa. Aceasta înseamnă că fiecare dintre ele va avea,
pe lângă competențele comune, și cele specifice pe care ar trebui să le dezvolte.
Figura 19 ilustrează legăturile dintre un programator și produsul muncii sale,
dispozitivul și utilizatorul.
PROGRAMATO
R
PROGRAM

UTILIZATOR

CALCULATOR

Figure 19 - Legături între un programator și un utilizator al programului
Sursa: propria elaborare bazată pe (Rogalski, Samurçay, 1990)

Definind abilitățile pe care un programator are nevoie, le puteți indica domeniile
(competențele) cărora le vor aplica aceste abilități. În literatura de specialitate, s-au
dezvoltat o serie de clasificări ale competențelor și competențelor specifice fiecăruia.
Luând în considerare stadiul actual al cunoașterii, deseori se efectuează cercetări pentru
a verifica care dintre ele sunt cele mai importante în activitatea programatorului și care
ar trebui dezvoltate. Tabelul 1 prezintă un rezumat al celor mai populare competențe
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dintre programatori și grupurile de abilități ale acestora. De exemplu, unul dintre
ultimele studii (Manawadu, Johar, Perera, 2015) a indicat că, din cele șapte domenii de
competență, programatorii vor trebui să dezvolte în primul rând: Cerințele utilizatorilor,
Procesul de dezvoltare software și Analiza și designul sistemului.
Tabelul 1. Lista competențelor și abilităților programatorilor.
Adamczyk, 2014

Turley, Bieman, 1994

Manawadu, Johar, Perera, 2015

Gestionarea codului sursă
(Folosirea numelui corect și a
comentariilor, folosirea bibliotecilor
gata făcute și încercarea de a obține
cea mai mare posibilitate de
portabilitate):
- Aplicarea modelelor
- Utilizarea bibliotecilor
- Utilizarea algoritmilor
- Utilizarea IDE (Mediu Integrat de
Dezvoltare)
- Utilizarea portabilității
Management de cunoștințe
(Atât dobândirea cunoașterii în mod
eficient și împărtășirea acesteia cu
ceilalți):
- Aplicarea regulilor de scriere a
codurilor
- Învățarea de la alții
- Achiziția eficientă a cunoștințelor
- Schimbul de cunoștințe
Gestionați-vă propria activitate
(Auto-organizarea muncii,
manifestându-se în îndeplinirea
termenelor stabilite):
- Organizarea muncii proprii
- Utilizarea versiunii
- Utilizarea testelor
Gestionarea cerințelor (Orientarea
către client și crearea tuturor
soluțiilor ghidate de așteptările
utilizatorului final):
- orientarea către client

Realizarea sarcinilor:
- Codul de utilizare/reutilizare
- Rezolvarea metodică a
problemelor,
- Abilitati/tehnici,
- Scrie/automatizează teste cu cod,
- Experiența,
- Obținerea necesarului,
- Formare/învățare,
- Folosește citirea codului,
- Utilizarea de noi metode sau
instrumente,
- Scheme și estimări Ei bine,
- Utilizarea prototipurilor,
- Cunoștințe,
- Comunicare/Tehnici structurate
pentru comunicare,
Atribuții personale:
- Conduita de Desire să contribuie
- Mândria în calitate și productivitate
- Sensul distracției
- Lipsa ego-ului
- Perseverență
- Dorința de a îmbunătăți lucrurile
- pro-activă / Inițiator / șofer
- Lățimea vederii și influenței
- Dorința de a face
- meticulozitate
- Sensul misiunii
- Forța convingerilor
- Amestește obiective personale și de
lucru
- Rolul pro-activ cu managementul
Abilități situaționale:
- Calitatea
- Concentrați-vă pe nevoile
utilizatorilor sau ale clienților
- Gândire
- Subliniază soluțiile elegante și
simple
- Inovare
- Atenție la detalii
- Stilul de design
- Răspunsul la presiunea planificării.
Abilități interpersonale:
- Căutăm ajutor
- Ajută pe alții
- Echipa orientată spre:
- Dorința de a se confrunta cu alții

Programare
Abilitatea de a scrie computer
programe pentru multi platforme,
dispozitive și canale cu abilitatea de a
se adapta la orice limbaj de
programare.
Informatică
Abilitatea de a integra principiile
științei informaticii în scopul
producerii unor artefacte fizice
tangibile.
Analiza și proiectarea sistemelor
Abilitatea de a examina operațiunile
industriale și comerciale complicate
pentru a găsi modalități de
îmbunătățire sau rezolvare
sistematică a acestora.
Procesul de dezvoltare software
Abilitatea de a utiliza în mod eficient
un proces de dezvoltare software sau
un ciclu de viață care este o structură
impusă dezvoltării unui produs
software.
Cerințe utilizator
Abilitatea de a înțelege așteptările
utilizatorilor de software și de a le
furniza conform așteptărilor.
Utilizarea instrumentelor
software
Abilitatea de a utiliza o serie de
instrumente software sau de a crea
propriile instrumente pentru a aduce
productivitatea în sarcini realizate în
ingineria software.
Prezentarea codului de calitate
Abilitatea de a furniza un cod de
calitate care să respecte cele mai
bune practici și principii cu
abstractizarea în minte și asigurarea
defectelor nu este injectată.

Sursa: propria elaborare bazată pe (Adamczyk, 2014; Turley, Bieman, 1994; Manawadu, Johar, Perera, 2015)
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S. Goel (2010) indică faptul că în prezent angajații din sectorul IT trebuie să aibă
competențe în următoarele domenii:
1) Rezolvarea problemelor,
2) Analiza / abilități metodologice,
3) Competența de bază în inginerie,
4) Know-how de dezvoltare,
5) Competențe de echipă,
6) Abilități lingvistice în limba engleză,
7) Abilități de prezentare,
8) Experiența de inginerie practică,
9) Abilități de conducere,
10) Comunicare
Merită acordată atenție cunoașterii limbii engleze, o abilitate non-tehnică, dar un factor
cheie atunci când lucrăm în mediul IT. Acest autor al Ghidului Curriculum pentru
Programe de Licență în Inginerie Software (2004) subliniază că un programator ar
trebui să poată:
1) arată cunoașterea cunoștințelor și abilităților de inginerie software, precum și
problemele profesionale necesare pentru a începe să practici ca inginer
software,
2) să lucreze ca persoană individuală și ca parte a unei echipe să dezvolte și să
furnizeze artefacte software de calitate,
3) reconcilia obiectivele conflictuale ale proiectului, găsind compromisuri
acceptabile în limitele costurilor, timpului, cunoștințelor, sistemelor existente și
organizațiilor,
4) să conceapă soluții adecvate în unul sau mai multe domenii de aplicare,
utilizând abordări de inginerie software care integrează preocupări etice,
sociale, legale și economice,
5) să demonstreze înțelegerea și aplicarea teoriilor, modelelor și tehnicilor actuale
care oferă o bază pentru identificarea și analiza problemelor, proiectarea de
software, dezvoltarea, implementarea, verificarea și documentarea,
6) să demonstreze o înțelegere și apreciere pentru importanța negocierii,
obiceiurile de lucru eficiente, conducerea și buna comunicare cu părțile
interesate într-un mediu tipic de dezvoltare software,
7) să învețe noi modele, tehnici și tehnologii pe măsură ce apar și să aprecieze
necesitatea unei astfel de dezvoltări profesionale continue.
Domeniile de competență ale programatorilor și abilitățile specifice pe care ar trebui să
le dețină se referă la diferite aspecte ale activității dezvoltatorilor de software. Este clar
că munca unui programator profesionist este departe de imaginea stereotipică a unui
bărbat care se sprijină pe tastatură, lucrează singur, care comunică doar cu computerul.
În acest sens, dezvoltarea abilităților programatorilor este indispensabilă, cu atât mai
mult cu cât mediul lor de lucru se schimbă foarte repede. În prezent, abilitatea de a scrie
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coduri (colocvială, traducerea comenzilor legate de sarcină în limba computerului) nu
este suficientă, dar sunt necesare abilități puternice de comunicare pentru a înțelege
necesitatea și pentru a putea transmite o comandă specifică unui program care
răspunde la acesta . În mod similar, datorită turbulențelor mediului, multitudinii de
sarcini și nevoi, programatorul ar trebui să aibă bune abilități de gestionare a timpului și
să fie flexibil în ceea ce privește sarcinile care sunt îndeplinite. Accentuarea aptitudinilor
slabe la munca unui programator nu echivalează cu reducerea relevanței competențelor
tehnice, dar indică o nevoie tot mai mare pentru angajații cu abilități bune de
programare. Documentul menționat deja: Ghidul Curriculumului pentru programele de
licență în Inginerie Software (2004) și versiunea sa ulterioară (2014), precum și Ghidul
Curriculumului pentru Programele de Licență în Inginerie Software (2010) sunt
propuneri interesante de programe de educare a viitorilor programatori și sunt
dezvoltate de IEEE Computer Society (https://www.computer.org/) împreună cu
Asociația pentru Calculatoare (https://www.acm.org/). Aceste programe se bazează pe
Ghidul pentru Ingineria Software-ului Organismul de cunoaștere (SWEBOK Guide) și
descriu starea actuală a cunoștințelor în cele 15 domenii de competență legate de
ingineria software-ului. Acestea pot fi baza pentru completarea calificărilor deja
existente de către programatori sau, datorită construcției lor, ar trebui să fie luate în
considerare în procesul de educație formală a programatorilor.

2.4 Variabile și constante
Programarea poate fi privită ca o modalitate de a "traduce" cazurile din lumea reală întro formă de cod software. Pentru acest proces, totuși, este necesar să se modeleze și să se
imite ceea ce este cunoscut din mediul înconjurător. Este necesar ca codul să poată să
numească anumite lucruri și să efectueze diverse operații cu privire la aceste
caracteristici. Să presupunem pentru o clipă că avem de-a face cu aplicația care se
așteaptă să stocheze informații de bază despre prietenii dvs., inclusiv numele,
prenumele și data nașterii. Nu ne concentrăm prea mult pe detalii, am avea nevoie de
locurile potrivite în cod care să poată stoca aceste informații și să poată efectua diverse
operații pe un set de date. Dacă luăm în considerare cele trei caracteristici menționate
mai sus, este sigur să presupunem că acestea vor varia de la o persoană la alta. Cu alte
cuvinte, vor avea caractere variabile, și tocmai pentru asta se folosesc variabilele. În
programarea pe calculator, o variabilă este a este o locație capabilă să stocheze date
temporare într-un program. Aceste date pot fi apoi modificate, stocate sau afișate ori de
câte ori este necesar (https://www.computerhope.com/jargon/v/variable.htm).
Revenind la exemplul nostru, variabilele pot fi, prin urmare, folosite pentru a stoca
numele, prenumele și data nașterii așa cum se explică mai sus. Ca rezultat, dacă ar fi să
intrăm într-o persoană nouă, software-ul ar trebui să ne ceară această informație,
stocându-i în interior variabile. Poate că vă întrebați de ce considerăm lucruri precum
ziua de naștere ca fiind ceva variabil? Nu trebuie să vă înșelați de faptul că data nașterii
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nu se poate schimba în viața reală. "Variabilitatea" se referă strict la modul în care codul
gestionează informațiile.
Variabilele pot fi denumite în mod diferit, dar este o regulă generală că numele lor ar
trebui să înceapă cu o literă, și nu cu o cifră (există puține excepții, dar dincolo de
domeniul de aplicare al acestui manual, nu ezitați să descoperiți acest subiect pe cont
propriu !). În plus, fiecare limbaj de programare poate avea convenții diferite cu privire
la modul în care variabilele pot fi numite, care sunt numele rezervate (și, prin urmare,
nu pot fi utilizate), dacă variabilele sunt precedate de orice caracter special (cum ar fi $)
în acest sens.
Pentru moment, dar și pentru capitolele viitoare ale acestui manual, vom folosi un așanumit pseudocod, care este codul care nu este limbajul de programare real, ci mai
degrabă își mimează semantica. Revenind la exemplul nostru cu persoane și datele lor
de naștere, am putea concluziona că codul nostru (sau mai degrabă pseudocodul) care
face alocarea variabilelor ar putea fi structurat după cum urmează:
prenume = "John"
nume de familie = "Doe"
data nasterii = "1998-02-20"

Din exemplul de mai sus vedem că pentru a îndeplini sarcina reală a fost folosit un semn
egal. Pornind de la stânga, avem un nume de variabilă, apoi semnul egal și apoi valoarea.
Acest lucru ne va permite să folosim primul nume în alte locuri ale codului, de exemplu
pentru a afișa un mesaj pe care <nume> <nume> are ziua de naștere la <datanașterii>.
În acest stadiu merită menționat faptul că variabilele pot fi numite foarte diferit,
deoarece există diferite convenții impuse de limbajul de programare, dar și abordări
diferite pentru denumirea variabilelor. Alte exemple de variabilă de nume pot fi $
prenume, prenume, prenume, prenume și așa mai departe. În orice caz, este
important ca variabila să informeze ce informații deține. Variabilele din exemplul de mai
sus ar fi putut fi denumite ca a, b și c, dar ar fi dificil să se înțeleagă în altă parte a
codului.
Celălalt aspect important al variabilelor este că în unele limbi de programare trebuie să
specificați și tipul lor. Tipul poate fi înțeles, de exemplu, ca text, număr, dată sau
Boolean. Variabilele Booleene pot stoca numai două valori: adevărate sau false. Acesta
este unul dintre cele mai frecvent utilizate tipuri de variabile. De exemplu, am putea
avea o variabilă numită birthdaytoday, ceea ce ar fi adevărat dacă cineva din lista
noastră are astăzi ziua de naștere sau altfel false.
Există, de asemenea, o variabilă specială numită matrice. Acesta reprezintă o colecție de
elemente diferite și poate fi foarte simplu, cum ar fi fructele = [măr, pere, prune]
sau mai complexe:
alimente = [
fructe => [măr, pere, prune],
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legume => [sparanghel, cartofi, roșii]
]

Cu ajutorul matricelor putem stoca elemente în moduri ierarhice și apoi le putem folosi
în codul nostru scriind alimente [fructe] [0] care au valoarea mărului. Acest lucru
se datorează faptului că ne-am referit la primul element din seria de fructe conținută în
seria noastră de produse alimentare. S-ar putea să fi observat că indicele pe care l-am
folosit este egal cu 0. Acest lucru se datorează faptului că în programare păstrăm de
obicei numerotarea numită indexare bazată pe 0. În acest stadiu este suficient să vă
amintiți despre matrice și structura lor de bază. Pentru mai multe informații, asigurațivă că aveți o privire la secțiunea "Citirea ulterioară".
Acum că am atins scurt variabilele, este timpul să ne mutăm la constante. Constantele
pot fi văzute ca variabile cu o excepție importantă. Deși împărtășesc concepte similare
(convenții de denumire, tipuri și așa mai departe), scopul lor este să dețină aceeași
valoare pe întreaga execuție a codului. Cu alte cuvinte, ele nu se schimbă. Constantele
sunt, de obicei, scrise cu majuscule, așa că dacă vom limita numărul maxim de intrări
pentru ziua de naștere pe care le poate stoca codul nostru, am fi putut folosi o constantă
MAX_RECORDS = 100 pentru asta. Utilizarea constantelor simplifică procesul de scriere
a codului. Luând exemplul MAX_RECORDS, această constantă va fi folosită, probabil, de
mai multe ori în codul nostru. Dacă, în orice moment în viitor, vom decide să ridicăm
limita înregistrărilor la 200, trebuie doar să schimbăm valoarea acelei constante, iar
modificările necesare vor fi disponibile imediat în toate celelalte locuri ale codului.

2.5 Obiecte
Când vorbim despre obiecte în programare, ne referim la ele în sfera unei așa-numite
programări orientate pe obiecte. Puneți pur și simplu, un obiect de programare poartă
informații despre obiect din realitate și poate fi aproape orice. În subcapitolul unde am
discutat despre variabile, am vorbit doar despre lucruri cum ar fi numele, prenumele și
data nașterii. Acestea descriu în mod evident o persoană. Poate atunci, că o persoană
poate deveni obiect atunci când vorbim despre programare? Cu sigurantă! O persoană
poate deveni un obiect care are proprietăți proprii. Aceste proprietăți ale unui obiect
sunt un fel de variabile care sunt asociate cu acest obiect specific. Putem adăuga mai
multe proprietăți, cum ar fi de exemplu înălțime, greutate, sexul unei anumite persoane.
Orice caracteristici ale unei persoane sunt necesare în software-ul nostru pot fi
implementate cu ajutorul proprietăților. Acest lucru ne aduce la o întrebare - de ce nu
putem folosi pur și simplu variabilele? Care este motivul pentru crearea obiectelor?
Fără îndoială, programarea orientată pe obiecte a revoluționat modul în care scriem
astăzi codul. Acest concept datează din anii 1960 și limbajul de programare Simula 67
creat de Ole-Johan Dahl și Kristen Nygaard de la Centrul Norvegian de Calcul din Oslo.
Acești cercetători au nevoie de o modalitate de a simula mai multe obiecte din viața
reală într-un mod în care aceste obiecte pot fi responsabile pentru propriul lor
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comportament. Deși rezultatul așteptat ar fi putut fi obținut pur și simplu prin utilizarea
variabilelor, acest lucru sa dovedit a fi extrem de ineficient. Acest lucru ne aduce înapoi
la nucleul programării orientate pe obiect, în care obiectele nu pot avea proprietăți
proprii, ci, spre deosebire de variabile, pot lua măsuri specifice.
Să ne întoarcem la exemplul nostru, atunci când o persoană este transformată într-un
obiect într-un sens de programare. Ce acțiuni vă puteți gândi atunci când intenționați să
interacționați cu o persoană în situația reală? Ce zici de ceva la fel de simplu ca
introducerea numelui altor persoane (alte obiecte)? Cea mai simplă modalitate de a
explica conceptul este să adăugați o acțiune (denumită și metoda) denumită introducere
care ar permite obiectului să spună Hello! Numele meu este <primul nume>. Acum
puteți vedea probabil legătura dintre proprietatea unui obiect (firstname) și metoda
(introduceți). În interiorul codului nostru, dacă am avea un obiect reprezentând o
persoană, suntem capabili să interacționăm cu el folosind metode. Mai multe exemple de
metode? Sigur! Ce zici de ziua de nastere care ar spune ca ziua mea de nastere este la
<ziua de nastere>. Prea ușor? Ei bine, acum putem adăuga, de asemenea, o nouă
metodă. Această metodă ar trebui să efectueze o operație suplimentară. S-ar
interacționa într-un fel cu mediul, verificând mai întâi ce zi este astăzi. Apoi va trebui să
compare această dată cu ziua de naștere a proprietății obiectului. În funcție de rezultat,
obiectul ar putea spune Azi e ziua mea de naștere !, Nu este astăzi ziua de naștere sau,
pentru a complica lucrurile, ziua mea de naștere va fi în X de zile de astăzi, X fiind
diferența calculată între data de astăzi și ziua de naștere a obiectului proprietate.
Programarea orientată pe obiecte aduce codul suplimentar de complexitate, dar, ca o
recompensă, oferă o mare flexibilitate în modul în care putem reflecta obiectele lumii
reale din codul nostru. Există, de asemenea, o serie de alte concepte legate de
programarea orientată pe obiecte pe care nu o vom acoperi în acest manual, dar dacă
sunteți interesat, vă rugăm să vă uitați să consultați secțiunea "Citirea ulterioară" care
conține topuri de cărți pe această temă.

2.6 Operații
Este timpul să ne mutăm la un cod mai serios. În acest subcapitol vom discuta operații
care sunt utilizate pentru a compara două elemente. Este 4 mai mare de 5? Este 3 mai
mare sau egal cu 1? Care este rezultatul dacă vom înmulți 5 cu 4 și dacă am împărți 10 cu
2? Data de astăzi este egală cu ziua mea de naștere? Toate aceste întrebări (și un număr
infinit de alte exemple) pot fi răspunse cu ajutorul operatorilor.
În general, operațiile pot fi împărțite în trei grupuri pe care le vom descrie pe scurt.
Avem operatori aritmetici, relaționali și logici.
O altă clarificare importantă înainte de a merge mai departe se referă la operanzi.
Operanzii sunt în mijloc între două elemente, ca atare: un operand b. În acest caz, a și b
sunt operanții așa-numiți, iar operatorul este în mijloc. În scopul clarității, cei doi
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operanzi sunt numiți operandul stâng (în acest caz: a) și operandul drept (în acest caz:
b). Ce este acest operator care se află între două operanzi? Hai să aflăm!
Primul tip, operatorul aritmetic, este o operație matematică simplă pe care o cunoaștem
cu toții din învățământul nostru timpuriu, cum ar fi adunarea, scăderea, înmulțirea,
diviziunea și restul. Aceștia sunt cei mai populari operatori aritmetici care sunt
prezentați în plus în tabelul de mai jos.
Tabelul 2. Populari operatori aritmetici – parte I
Operație

Descriere

Operand
stâng (a)

Operand
dreapta (b)

Rezultat

+

Adună 2 numere

4

5

4 + 5 = 9

-

Scande numărul din stănga din cel din
dreapta

4

5

4 – 5 = -1

*

Înmulțeste-le

4

5

4 * 5 = 20

/

Împarte-l pec el din stănga la cel din
dreapta

18

3

18 / 3 = 6

%

Calculează restul de împărțire a
operandului din stânga cu operandul
drept

20

3

20 % 3 = 2

Sursa: propria elaborare

Unde pot fi utilizați acești operatori aritmetici? În multe cazuri! Dacă mă decid să citesc
10 pagini dintr-o carte despre programarea orientată pe obiecte în fiecare zi, câte pagini
voi citi într-o lună? Și ce se întâmplă într-un an? Care este suma tuturor cheltuielilor pe
care le-am făcut săptămâna trecută? Toți acești operatori pot fi utilizați împreună într-o
singură ecuație, la fel cum ați face pe o hârtie. Vom reveni la acest lucru mai târziu, dar
mai întâi lăsați-ne să trecem prin operatorii rămași.
Următorul grup consideră operatorii relaționali și, după cum sugerează și numele,
aceștia sunt utilizați pentru a compara doi operanzi. Folosind operatorii relaționali, poți
să afli care este relația dintre doi operanzi. Acestea pot fi tratate ca punând o întrebare
pentru a obține un răspuns da / nu, care în programare este exprimat ca o valoare
booleană (la fel ca un memento, ei se întorc fie adevărați sau false). Este o persoană mai
veche decât persoana b? Numărul de persoane din codul nostru al cărui nume începe cu
litera C este mai mare decât cel al cărui nume începe cu litera D? Să aruncăm o privire
mai întâi la tabelul de mai jos, care rezumă operatorii cei mai frecvent utilizați.
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Tabelul 3. Populari operatori aritmetici – parte II
Operand
stâng (a)

Operand
dreapta (b)

Rezultat

Verifică dacă numerele sunt egale

4

5

4 == 5
fals

Verifică dacă numerele diferă

4

5

4 != 5
adevărat

>

Verifică dacă operandul din stânga este
mai mare decât cel din dreapta

4

5

4 > 5
fals

<

Verifică dacă opernadul din stânga este
mai mic decât cel din dreapta

4

5

4 < 5
adevărat

>=

Verifică dacă operandul din stânga este
mai mare sau egal cu cel din dreapta

4

4

4 >= 4
adevărat

<=

Verifică dacă operandul din dreapta este
mai mic decât cel din dreapta

3

4

3 <= 4
adevărat

Operație
==
!= or <>

Descriere

Sursa: propria elaborare

Ultimul tip de operatori este logic. În această categorie putem include trei operatori
logici cei mai populari care sunt prezenți în aproape fiecare cod de programare. De
asemenea, am promis să ne întoarcem la operații mai complexe pe care operatorii sunt
capabili, așa că mergem! Mai întâi, să aruncăm o privire la masă.
Tabelul 4. Populari operatori aritmetici – parte III
Operație

Descriere

Operand
stâng (a)

Operand
dreapta (b)

Rezultat

&&

Verifică dacă ambii sunt
adevărați (logical AND)

adevărat

fals

adevărat && fals
fals

||

Verifică dacă măcar unul
este adevărat (logical
OR)

adevărat

fals

adevărat || fals
adevărat

!

Inversează valoarea
logică a operandului,
astfel încât adevărul
devine fals și falsul
devine adevărat (logical
NOT)

adevărat

fals

!(adevărat&&
fals)adevărat

Sursa: propria elaborare

Acordați o atenție deosebită ultimului exemplu, în care am folosit adevăratul && false în
primul rând. Acest lucru ar conduce, conform primului exemplu, la fals. Cu toate acestea,
prin utilizarea unui operator logic NU, am schimbat falsul la adevărat. Revenind la
exemplul nostru, acest lucru ar putea fi util în cazul în care căutăm persoane care au
împlinit vârsta de 20 de ani, dar nu au astăzi ziua lor de naștere. Astfel de oameni ar fi
marcat ca valoare booleană adevărată. Cum am putea scrie astfel de coduri folosind
operatorii pe care îi cunoaștem până acum? Să încercăm!
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(mai în vârstă de 20 si ziua de nastere astazi)

Bineînțeles că ar trebui să includem aici două variabile booleene, numite mai în vărstă
de 20 și ziua de naștere. Acum puteți vedea că folosim paranteze rotunde pentru
operatorii de grup. Acest lucru ne permite să evaluăm cu exactitate exemple și mai
complexe. Ce zici de selectarea persoanelor care au peste 20 de ani ȘI primul lor nume
începe cu A, SAU sunt mai mari de 25 ȘI primul lor nume începe cu B?
(mai în vârstă de 20 && începe cu A) || (mai în vârstă de 25 && începe cu B)

Folosind paranteze rotunde ne oferă posibilități nelimitate de a juca cu diferite valori
booleene pentru a obține condiția necesară. Aceasta ar fi mai mult sau mai puțin atunci
când vine vorba de o introducere foarte de bază la diferiți operatori. Rețineți, totuși, că
rezultatele utilizării operatorilor reprezintă un aspect diferit. Nu calculam sau evaluăm
declarațiile doar de dragul de a face acest lucru. În schimb, îi folosim pentru a spune
codul nostru ce ar trebui făcut în funcție de circumstanțe specifice. Acestea sunt numite
declarații de decizie, descrise în următorul subcapitol.

2.7 Declarații de decizie
Luăm diferite decizii în mod regulat. Când plouă, luăm umbrela cu noi înainte de a ieși.
Cu alte cuvinte, pe baza unor informații diferite pe care le avem, am putea acționa diferit.
Aceasta este tocmai ce declarații de decizie sunt folosite în codul nostru. Dacă persoana
A are astăzi ziua de naștere, ar trebui să le dorim ziua de naștere fericită, nu? În
propoziția anterioară am folosit deja o declarație condiționată, care în majoritatea
limbajelor de programare este exprimată de IF. Această instrucțiune IF este evaluată
logic, deci în codul nostru am putea scrie ceva precum:
if (persoana cu A are data nașterii)
zi de naștere fericită()

Ce spune? Se poate citi, de fapt, așa cum este, așa că dacă persoana A are ziua de naștere,
"execută" fericită. Nu vă faceți griji cu privire la parantezele rotunde după zi de naștere
fericită. Pentru moment, trebuie doar să rețineți că este o funcție numită și este de
așteptat să facă ceva. Vom reveni la funcții în curând. Codul conține, de asemenea,
informații importante. Instrucțiunea condiționată IF presupune că happybirthday va fi
"executat" numai dacă condiția care este evaluată este adevărată. Cu alte cuvinte, dacă
persoana A nu are astăzi ziua lor de naștere, codul nu va dori ziua de naștere fericită. Ar
trebui să fie logică. De obicei, numai următoarea linie de cod după executarea
instrucțiunii if. Dar așteptați, dacă am vrea cu adevărat să dăm acestei persoane un mic
cadou? Asta ar însemna că nu trebuie doar să le dorim ziua de naștere fericită, ci și să
oferim un mic cadou. Acest lucru poate fi realizat folosind paranteze curbate, după cum
se arată în exemplul de mai jos.
if (persoana A are ziua de naștere) {
zi de naștere fericită()
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oferă un mic cadou()
}

Acum, puteți vedea cu claritate că declarația condiționată dacă și, prin urmare, codul
nostru vor face într-adevăr aceste două acțiuni. Nu numai dorințele vor fi transmise, dar
și un mic cadou.
Ar trebui codul nostru să fie nepoliticos pentru toți acei oameni care nu au noroc să-și
sărbătorească astăzi ziua de naștere? În forma sa actuală, codul se îngrijește numai
despre persoanele care sărbătoresc ziua de naștere. Ceilalți sunt lăsați fără nimic. Acest
lucru poate fi modificat, cu ajutorul instrucțiunii ELSE. Să ne uităm la codul nostru
actualizat.
if (persoana A are ziua de naștere
zi de naștere fericită ()
oferă un mic cadou ()
} altceva{
Ce mai face ()
}

) {

Acum arată ce mai face ! Dacă persoana pe care noi (sau, mai degrabă, codul nostru) o
analizăm nu are ziua de naștere, pur și simplu întrebați-i ce mai fac. Sperăm că este
destul de politicos!
Deși, de obicei, cuvântul cheie ELSE/altceva nu are nevoie de paranteze curbate chiar
acum (deoarece are doar o singură instrucțiune de executat), de obicei este o practică
bună să o includeți pentru claritate.
Să aruncăm acum o privire la un caz mai complex. Am dori să facem grupuri de persoane
pe care le-am considerat anterior bazate pe vârsta lor. Vor fi patru grupuri pe baza
vârstei:





Grupul A - persoane în vârstă de 21 de ani
Grupul B - persoane în vârstă de 22 de ani
Grupul C - persoane în vârstă de 23 de ani
Grupul D - toți ceilalți oameni

Până acum am învățat despre operatori și acum învățăm despre declarații condiționate.
Avem o listă de oameni și acum trebuie să facem misiunile potrivite grupurilor pe baza
vârstei lor. Vă rugăm să aruncați o privire la exemplul de mai jos pentru detalii.
dacă (vârsta == 21) {
atribuiți Grupei
} altfel dacă (vârstă
Atribuiți Grupei
} altfel dacă (vârstă
Atribuiți Grupei
} altceva {
Atribuiți grupei

A ()
== 22) {
B ()
== 23) {
C ()
D ()

47

Ar fi o idee bună să vă opriți pentru un timp. Ceea ce vedeți mai sus este setul de 4
afirmații condiționale. Când codul este executat, acesta începe de sus și evaluează vârsta
unei persoane în raport cu condițiile exprimate ca operatori relaționali și logici. Dacă
prima condiție nu este îndeplinită (cu alte cuvinte, persoana are, de exemplu, 23 de ani),
codul se mută la instrucțiunea următoare. Rețineți că, pentru că am vrut să considerăm
toate aceste afirmații condiționale ca o declarație mare, am folosit altceva dacă. Această
instrucțiune, spre deosebire de altceva simplu, ne permite să oferim mai multe declarații
care trebuie evaluate. Starea "unică" a fost mutată la sfârșitul codului pentru a se potrivi
tuturor persoanelor care nu se încadrează în intervalele de vârstă definite în declarațiile
condiționale anterioare.
Trebuie să convenim totuși că, deși există doar patru declarații, codul nu pare prea clar.
Dacă ar fi avut și cazul mult mai complex pentru a fi rezolvată? Dacă am avea 10 sau 20
de cazuri? Mare, tocmai am introdus un alt cuvânt foarte util: un caz! Cazurile pot fi de
asemenea folosite pentru a vă organiza codul dacă acestea sunt conectate la o așanumită instrucțiune de comutare!
Construcția casetei de comandă este utilizată special în acest scop atunci când trebuie să
evaluăm o serie de condiții. Codul echivalent de cod la cel discutat mai sus poate fi scris
așa cum este prezentat mai jos.
Switch (age) {
case 21:
assignToGroupA()
break
case 22:
assignToGroupB()
break
case 23:
assignToGroupC()
break
default:
assignToGroupD()

Acum ne spuneți codul nostru pentru a efectua sarcinile necesare folosind o construcție
a unui compartiment. În partea de sus ne explicăm că vom schimba codul în funcție de
vârstă. Apoi, mai jos, există cazuri. Dacă vârsta se potrivește cu cazul dat, acest cod de
caz (aici - atribuirea grupului) este executat. Probabil ați observat instrucțiunea de
întrerupere. Această instrucțiune spune codul nostru să se oprească acolo și să uite de
alte cazuri. De ce este așa? Cum ați înțelege următoarea bucată de cod?
case 21:
case 22:
case 23:
assignToGroupX()
break
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Cu cazurile construite în așa fel, codul nostru va aloca grupului X persoanele care au
vârsta de 21, 22 sau 23. Aceasta deoarece nu am furnizat alte instrucțiuni în primele
două cazuri și nu am folosit instrucțiunea de întrerupere fie. Acest lucru ar putea fi util,
de asemenea, în funcție de ceea ce încercăm să realizăm. În cazul nostru, totuși, trebuie
să folosim instrucțiunea de întrerupere pentru a putea aloca persoane grupurilor
necesare.
Declarațiile condiționale sunt relativ simple de înțeles, însă numai prin experiența
hands-on veți obține mai multă încredere chiar și cu cel mai complex cod. Este timpul să
ne mișcăm mai departe, începând cu buclele descrise în următorul subcapitol.

2.8 Buclele
Buclele în programare pot simplifica foarte mult codul. Aceste instrucțiuni sunt utilizate
pentru a rula același bloc de cod de mai multe ori, în funcție de nevoi. Dacă îi inviți pe
toți prietenii tăi la locul tău, trebuie să salutăm pe toți cei care sosesc. Codul nostru ar
putea face acest lucru foarte ușor, prin apelarea unei funcții (vă rugăm să aveți răbdare,
funcțiile sunt descrise în următorul subcapitol) prezentate mai jos.
Salute persoana A ()

Acest lucru este minunat, dar vă puteți imagina codul dacă ați avea 30 de persoane să
salute?
Salută
Salută
(27 de
Salută

Persoana A ()
Persoana()
linii ascunse)
Persoana A ()

Dacă credeți că trebuie să existe o modalitate mai bună de a face acest lucru, aveți
dreptate! Acesta este un exemplu perfect în care putem folosi buclele.
În limbile de programare există diferite tipuri de bucle. Ele diferă una de cealaltă în ceea
ce privește construcția, dar în principiu sunt proiectate să facă același lucru - repetați
executarea aceluiași bloc de cod. Fiecare astfel de execuție este denumită iterație. Ca un
început, să luăm în considerare o simplă buclă FOR.
O buclă FOR este utilizată pentru a executa un cod specific atâta timp cât condiția care
este evaluată este egală cu cea adevărată booleană. Consultați exemplul prezentat mai
jos pentru detalii.
Pentru (i = 0; i < 30; i++) {
Salută persoana A ()
}

Deoarece există elemente noi, vom trece prin ele unul câte unul. În prima linie puteți
vedea că această bucla este definită de trei blocuri separate prin punct și virgulă. Primul
este evaluat când bucla urmează să fie executată. În acest caz, variabila i va obține o
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valoare egală cu 0. Această variabilă va fi utilizată pentru a evalua dacă buclă trebuie să
continue sau să se oprească. Conform codului, buclă va continua până când voi ajunge la
30. Expresia evaluată, i < 30 va fi evaluată ca fiind adevărată pentru i egală cu 0, 1,
..., 29, dar când ajung la 30 ea va deveni falsă, ca 30 < 30 declarația nu este
adevărată. Cu alte cuvinte, treizeci nu este mai puțin de treizeci. Cum știe buclă despre
valoarea lui i? Este al treilea bloc care spune i++. Aceasta este o expresie post-increment
care crește valoarea lui i cu 1 și, revenind la expresiile aritmetice, este echivalentă cu i
= i + 1.
Informații importante cu privire la buclele for loop și alte bucle sunt că în multe cazuri
se folosesc așa-numitele variabile de direcție și este o practică obișnuită să le numim
scurte variabile de o literă precum i, j și k.
Buclele FOR este util dacă știm cu exactitate câte iterații avem nevoie. În exemplul nostru
am știut că ne așteptam la 30 de persoane care ar trebui să fie întâmpinate. Buclele pot
fi, de asemenea, combinate cu alte instrucțiuni. Dacă am fi vrut să repetăm lista de
persoane și să ne oprim la un anumit punct care nu este cunoscut înainte să executăm
codul? Să presupunem că vrem să reluăm din nou lista celor 30 de persoane și să ne
oprim dacă găsim o persoană specifică, al cărei nume este Jane.
Pentru (i = 0; i < 30; i++) {
Dacă (prenume == “Jane”) {
pauză;
}
}

Instrucțiunea de întrerupere este aceeași pe care o discutăm în timp ce explicăm
instrucțiunea de comutare. Codul se va opri la prima persoană a cărei nume este Jane.
Acest lucru ne va permite să ne oprim iterând inutil prin alte persoane, așa cum am găsit
deja Jane.
Un alt exemplu ar putea considera din nou Jane. Încă salutăm toți oamenii, dar când îl
salutăm pe Jane, vrem să îi oferim un mic cadou, deoarece are astăzi ziua ei de naștere.
Un cod exemplu poate arăta ca cel prezentat mai jos.
Pentru (i = 0; i < 30; i++) {
Salute persoana A ()
Dacă (prenume == “Jane”) {
Oferă un mic cadou ()
}
}

Acest cod salută pe oricine, dar pentru Jane se așteaptă o altă acțiune - prezentându-i un
mic cadou.
Ultimul exemplu va ilustra situația în care știm că, din nefericire, Jane nu vine. În acest
caz, ne-ar plăcea să scăpăm de salut.
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Pentru (i = 0; i < 30; i++) {
Dacă (prenume == “Jane”) {
continuă
}
Salute persoana A()

După cum puteți vedea în interiorul piesei de cod care este executată la fiecare iterație,
avem o afirmație condiționată. Dacă persoana pe care o analizăm chiar acum este întradevăr Jane, spunem că bucla noastră va continua. Acesta este modul de a spune bucla să
uite codul rămas și să treacă la o altă persoană. Dacă primul nume nu este Jane, această
afirmație condiționată va fi evaluată ca booleană false și, ca rezultat, salută persoana A
va fi executată și tocmai asta am vrut să obținem.
S-ar putea să te întrebi dacă FOR/PENTRU este singura buclă pe care o poți include în
codul tău. Raspunsul este nu! Trebuie subliniat totuși că nu toate tipurile de bucle sunt
prezente în fiecare limbaj de programare. Oricum, să ne uităm la încă două bucle: WHILE
și FOREACH.
Ciclul WHILE va executa același bloc de cod atât timp cât condiția care este verificată este
evaluată la Boolean true. Cu alte cuvinte, spunem codul nostru să acționeze în felul
următor: Dacă <condiție> REPEAT <code> ȘI mergeți înapoi la început.
Deoarece condiția care urmează a fi evaluată este de tip boolean, înseamnă că trebuie să
obținem fie o valoare adevărată, fie una falsă, care ne va spune dacă blocul de cod din
buclă WHILE trebuie executat. De exemplu, ceva de genul:
while (! AllPeopleArrived/Toți cei care au sosit) {
continua să saluți oamenii care sosesc ()
}

Să presupunem că avem o variabilă allPeopleArrived care este setată la false. Noi oameni
vin la noi, dar această variabilă va fi falsă până la un moment în care toți oaspeții au
sosit. Deci, practic, bucla noastră simplă este executarea funcției keepGreetingPeople
Până când toți oamenii au sosit - și acest lucru ar fi reflectat de allPeopleArrived
schimbând valoarea booleană de la false la adevărat. Trebuie să fi observat și semnul
exclamării înainte de numele variabilei. După cum vă amintiți, acesta este un operator
NU logic care inversează (sau răstoarnă) valoarea de la true la false și de la false la
adevărat. Când începem bucla noastră și variabila allPeopleArrived este falsă, trebuie să
o negăm pentru a fi adevărată, deoarece numai aceasta va face ca blocul codului să fie
executat. În cele din urmă, când toți oamenii au schimbat valoarea lor la adevărat,
împreună cu negația, întreaga expresie va fi evaluată la falsă. Acest lucru va duce la
faptul că buclă WHILE nu este executată mai mult - cu atât mai exact ceea ce era necesar.
Există și alte modalități de a scrie buclă WHILE, dar depinde de limba de programare
specifică. Unele dintre ele urmăresc structura WHILE <condition> DO <code>, deci
există un cuvânt suplimentar "do" care explică în mod explicit cum trebuie să se
comporte codul. Din acest punct putem menționa foarte scurt și cealaltă construcție,
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care, în loc de WHILE <condition> DO <code>, inversează comportamentul său,
astfel devine DO <code> WHILE <condition>. Exemplul nostru ar putea fi astfel
modificat ca atare:
Do/execută {
keepGreetingPeople/continua să saluți oamenii()
} while/în timp ce (! allPeopleArrived/toți oamenii au venit)

În principiu, comportamentul este foarte asemănător celui pe care l-am discutat mai sus.
Aș dori să salutăm oaspeții noștri până la momentul în care toți au sosit, așa cum este
indicat de expresia noastră care este evaluată ca fiind adevărată sau falsă. Există o
excepție importantă. Construcția "do-while" va fi executată cel puțin o dată, deoarece
condiția este evaluată numai după blocarea codului! Acest lucru ar putea fi confuz.
Imaginează-ți că toți oaspeții noștri au sosit. Acum, din întâmplare, același cod este
executat. Rețineți că variabila allPeopleArrived are valoarea adevărată, deoarece toți
oaspeții noștri sunt acolo. Privind la primul exemplu în timp ce se va întâmpla? Expresia
va fi evaluată la falsă (toatePeopleArrived este adevărat, dar împreună cu operația logică
NU vom ajunge false). Valoarea falsă va împiedica, prin urmare, buclă în timp să execute
blocul de cod, așa că nu vom saluta oamenii pentru a doua oară.
Cel de-al doilea exemplu, însă, va saluta oamenii, doar pentru a observa după primul
salut că nu era necesar. Deci aceasta este diferența principală dintre două tipuri de bucle
în timp ce.
Construcția DO-WHILE ar putea fi utilă și în alte cazuri. Să presupunem că știți că există
o persoană care are astăzi ziua de naștere și ați dori să întrebați unul câte unul pe toți
oaspeții dvs. dacă aceasta este ziua lor specială sau nu. Vom discuta cu fiecare persoană
unul câte unul. Următorul cod ar putea ilustra această situație.
Do/execută {
askTheQuestion/pune întrebarea()
} while (! personFound/persoana gasită

Înainte de a începe chiar să vorbim cu oamenii, personajul nostru variabil va fi fals.
Întreabăm prima persoană dacă astăzi este ziua ei de naștere. Dacă nu, nu schimbăm
valoarea variabilei personalizate, ci vom merge la următoarea persoană. La un moment
dat vom obține răspunsul pozitiv la întrebarea noastră și vom schimba valoarea
personalizată de la fals la adevărat. Ca rezultat, imediat dupa ce avem raspunsul (si
persoana pe care o cautam), instructiunea in timp va fi evaluata la falsa (personalizata
cu valoarea adevarata impreuna cu operatorul logic NU ne va da false) si asta ar opri în
timp ce din iterațiile viitoare. Ar putea fi, de asemenea, că prima persoană pe care o
întrebăm este cea pe care o căutăm. În acest caz, întrebarea va fi întrebată și, imediat
după prima repetare, vom putea să nu mai cerem altor persoane aceeași întrebare.
Ultimul tip de buclă pe care ne-ar plăcea să avem o privire rapidă este buclă FOREACH.
Această bucla este concepută pentru a fi executată împotriva unei colecții de elemente,
iar codul este de așteptat să facă ceva pentru fiecare element găsit. Suntem încă la
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oaspeții noștri și am dori să le repetați prin toate pentru a vedea dacă numărul de
telefon pe care îl avem în agenda noastră este încă valabil sau trebuie actualizat. Să
presupunem că oaspeții noștri vor fi prezenți într-o variabilă cu toți oaspeții. Codul
eșantionului este prezentat mai jos.
For each /pentru fiecare (all Guests as a Guest/toți invitații ca un invitat ) {
verifyPhoneNumber/verifică nr. de telefon()
}

Ceea ce se poate vedea aici este faptul că într-adevăr mergem prin toți oaspeții noștri,
dar în fiecare iterație căutăm doar un singur oaspete specific care va fi alocat variabilei
aGuest. Înseamnă că dintr-o colecție mai mare a tuturor oaspeților ne putem concentra
pe o anumită persoană. Pentru moment, vom presupune pur și simplu că funcția
verifyPhoneNumber verifică dacă telefonul pe care îl avem este corect și îl actualizați,
dacă este necesar. Dacă cineva nu are un număr de telefon, putem exclude astfel de
persoane prin utilizarea instrucțiunii continue, după cum ați învățat deja. Consultați
exemplul prezentat mai jos.
For each/ pentru fiecare (allGuests as aGuest/ toți invitații ca un invitat ) {
) {
If/dacă (aGuest hasPhoneNumber/dacă un invitat are nr. de telefon) {
verifyPhoneNumber/verifică nr. de telefon()
} else/altceva {
Continue/continuă
}
}

În exemplul de mai sus, cineva are un număr de telefon, o vom verifica și vom continua
cu următoarea persoană în alt mod. Dacă credeți că declarația continuă nu este destul de
necesară aici, aveți dreptate. Ar fi suficient să înfășurați funcția verifyPhoneNumber întro instrucțiune if și codul ar funcționa în același mod. În unele cazuri, este necesar să
continuăm imediat la următoarea iterație a buclei foreach, și pentru aceasta se poate
folosi instrucțiunea continuă.
Frumusețea programării este aceea că același obiectiv poate fi atins în mai multe
moduri. Dacă ne întoarcem, de exemplu, la exemplul de cod în care l-am întrebat pe
oameni dacă au ziua lor de naștere astăzi folosind o construcție "do-while", am putea să
o abordăm într-un mod similar utilizând diferite bucle, cum ar fi foreach.
For each / pentru fiecare (allGuests as aGuest/ toți invitații ca un invitat ) {
) {
If/dacă (aGuest hasTheirBirthday/un invitat are ziua lor de naștere) {
personFound /persoană gasită= true/adevarată
break/pauză
}

În acest caz, iterăm prin toți oaspeții noștri, dar odată ce persoana pe care o verificăm în
actuala iterație are astăzi ziua lor de naștere, vom seta variabila personFound la
adevărat și vom părăsi întreaga buclă foreach utilizând instrucțiunea break.
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Acesta este un lucru pe care ar trebui să-l țineți cont. Programarea vă oferă posibilitatea
de a rezolva aceeași problemă utilizând mai multe metode. Unele dintre ele sunt mai
potrivite pentru anumite scopuri, unele dintre ele pot fi executate mai repede și, evident,
au avantaje și dezavantaje proprii. Numai prin dedicația timpului dvs. pentru a învăța
foarte zgomotos de programare și, de fapt, experimentarea pe cont propriu, sunteți
capabili să deveniți fluent în limba de programare la alegere.

2.9 Funcții
În acest subcapitol ne vom concentra pe funcțiile care au fost menționate mai sus de
câteva ori. Funcțiile sunt părți izolate ale codului care sunt menite să fie executate
pentru a efectua acțiuni specifice. Acestea pot lua anumite date ca parametri de intrare,
procesează-le și, în cele din urmă, returnează un rezultat. Cu alte cuvinte, putem avea
intrarea și ieșirea către și din funcție. Dacă nu este clar imediat, putem folosi un
exemplu.
Una dintre funcțiile pe care le-am folosit în subcapitolele anterioare a fost greetAPerson
(). Cum am putea să scriem o astfel de funcție?
Function/funcție greetAPerson/salute persoana A () {
say Hello!/spune Bună!
say How are you doing?/spune Ce mai faci?
say Come on in!/spune Intră!

Acum putem spune cu ușurință ce este ascuns în această funcție. De fiecare dată când
această funcție este invocată, ea va spune aceste trei fraze.
Funcțiile sunt folosite în principal pentru a organiza codul și pentru a-l împărți în bucăți
logice care pot fi invocate din diferite locuri ale codului nostru. Funcțiile pot lua de
asemenea parametri de intrare care se numesc argumente. Ce înseamnă? Aceasta
înseamnă că putem transmite o variabilă funcției și o putem folosi intern. Ce zici de
salutul oamenilor după numele lor? Desigur, acest lucru se va face în mod normal, dar în
forma sa actuală, funcția noastră nu este conștientă de persoana pe care o salutăm - să o
schimbăm!
function greetAPerson(aPerson) {
say Hello aPerson->firstName!/ Prenume
say How are you doing?
say Come on in!
}

În exemplul de mai sus, prezentăm un argument ca variabilă aPerson. Datorită acestui
fapt, în cadrul funcției noastre putem să ne referim la oaspeții noștri prin numele lor. Vă
rugăm să nu utilizați -> semn că este de așteptat pentru a obține primul nume al
persoanei pe care funcția noastră a primit doar ca parametru. În acest moment am putea
menționa că există diferite modalități de accesare a primului nume, în funcție de
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variabila cu care ne confruntăm. De obicei, semnul -> va fi folosit pentru a accesa
proprietățile unui obiect. În alte cazuri, s-ar putea să folosim aPerson ['firstname'] sau
aPerson :: firstname - totul depinde de limba de programare pe care lucrați și de tipul de
variabilă.
Funcțiile pot reveni și la valori, ceea ce este de mare ajutor pentru programatori. Să
aruncăm o privire la funcția verifyPhoneNumber (), cu următoarea implementare:
Function/funcție verifyPhoneNumber(aGuest)/verifică nr de telefon {
if (aGuest->hasPhoneNumber) {
currentNumber = aGuest->phoneNumber
if (currentNumber != theNumberIHave) {
updateEntry()
return true
}
}
return false

Noul lucru pe care probabil că l-ați remarcat este că există un nou cuvânt numit return.
Instrucțiunea de returnare este utilizată pentru a returna valoarea de la funcție la orice
bucată de cod numită această funcție specifică. În acest caz, returnăm doar variabile
booleene adevărate sau false, iar acestea sunt folosite pentru a permite codului nostru să
afle dacă am actualizat intrarea (adevărată) sau nu (falsă). Rețineți însă că, pentru a
utiliza valoarea returnată, va trebui să alocați funcția apelată unei variabile. Având în
vedere exemplul de mai sus, să luăm în considerare următorul exemplu de cod.
wasUpdateNeeded = verifyPhoneNumber(aGuest)

În acest caz, primim variabila retur din funcție. Odată ce funcția este executată, variabila
wasUpdateNeeded ne va spune dacă avem nevoie să actualizăm agenda noastră
(variabila va avea valoarea booleană adevărată), sau intrarea noastră nu avea nevoie de
modificări (variabila va avea valoarea booleană false).
Pentru a încheia, funcțiile pot fi folosite pentru a ne salva timpul și pentru a spori
claritatea codului nostru. Dacă treceți din nou exemplele prezentate, probabil veți
observa că toate aceste instrucțiuni conținute în funcția verifyPhoneNumber () ar fi
putut fi implementate direct în interiorul codului, pe măsură ce trecusem prin toți
oaspeții în bucla foreach. Cu toate acestea, codul ar deveni prea stângaci și nu este ușor
de citit. În programare trebuie să te concentrezi întotdeauna pe codul tău, deoarece
trebuie să fie clar nu numai pentru tine, ci și pentru alți oameni. Deoarece acesta este un
subiect foarte larg, care, din nefericire, depășește domeniul de aplicare al acestui
manual, vă rugăm să fiți invitat să explorați acest domeniu pe cont propriu. Un bun
punct de plecare ar putea fi secțiunea "Citirea ulterioară".
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3 Didactica și utilizarea algoritmilor și programării
(Wojciech Kolarz)

3.1 Aspectele fundamentale ale algoritmului și programării în predarea școlară
Școala modernă ar trebui, printre altele, să pregătească o persoană tânără pentru viață
într-o lume tehnologică în schimbare, în același timp într-o lume bazată pe legile
neschimbătoare ale naturii. Capacitatea de a funcționa în societate este, de asemenea,
foarte importantă. În legătură cu cele de mai sus, va fi necesară abilitatea de a comunica,
de a coopera într-o echipă, precum și de capacitatea de a descrie fenomenul și
capacitatea de a rezolva probleme - printre altele prin crearea și utilizarea modelelor.
Accesul la informație în prezent nu este o problemă. Tehnologia omniprezentă oferă o
oportunitate de căutare rapidă și eficientă a informațiilor. Problema constă în
exploatarea sa creativă, abilitatea de a construi cunoștințe și, astfel, abilitatea de a o
folosi în rezolvarea problemelor, inclusiv a celor atipice, care se abat de la standarde.
O sarcină extrem de importantă a școlii este de a dezvolta abilitățile de învățare ale
elevilor, abilitățile de gândire creativă, precum și de a depăși bariera "lenei intelectuale".
Noile tehnologii permit utilizarea noilor mijloace pentru a descrie realitatea, iar IT
furnizează instrumente pentru modelarea pe calculator a realității și pentru rezolvarea
problemelor. Cunoașterea algoritmilor, a programelor de bază și a limbajului de
programare a devenit aproape la fel de importantă ca și cunoașterea unei limbi străine.
În modelul actual de predare, există două principii contradictorii: comportamentul și
constructivismul.
Creatorul teoriei comportamentale a fost John B. Watson. Această tendință a dominat
științele pedagogice. Multe opinii comportamentale deviază departe de cerințele
educației actuale. Totuși, această tendință nu poate fi complet ignorată, deoarece unele
dintre ipotezele ei sunt încă eficiente, bineînțeles adesea într-o formă modificată,
adecvată realității de azi. Mai presus de toate, este discutabil faptul că comportamentul îl
tratează pe student ca o foaie de hârtie goală, pe care profesorul scrie conținutul în
ordine planificată de sine. Prin selectarea corespunzătoare a consecințelor
comportamentului, adică a recompensei și a pedepsei, profesorul întărește sau slăbește
comportamentul elevului. Ca rezultat, această abordare conduce la învățarea
programată (bazată pe curriculum rigid și neschimbat) și la predarea directiva (folosirea
frecventă a metodei de dare, criticarea eșecurilor studenților, compararea cu figurile de
autoritate, acordarea de îndrumare).
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Asumarea fundamentală a constructivismului este aceea de a considera elevul ca o
persoană activă care este creatorul cunoașterii proprii. Cunoștințele nu pot fi transmise
elevului (pot fi informații), elevul trebuie să-și construiască propriile cunoștințe.
Activitatea elevului în procesul de construire a cunoștințelor proprii este importantă.
Constructivismul indică faptul că un student nu este o carte goală, care este plină de
conținut de către profesor, ci o persoană care își construiește în mod activ propriile
cunoștințe.
Construcționismul este una dintre tendințele constructivismului (este o strategie de
învățare, precum și o strategie educațională). Constructivismul presupune că, în
procesul de învățare, elevii se angajează activ în crearea propriilor obiecte, evenimente,
idei și concepte pe care le pot împărtăși altora, construind astfel un conținut de învățare
incorporat în scopul analizei și reflecției comune. Pentru constructivism, aspectul social
este semnificativ - învățarea prin cooperare în echipă, discuții și schimb de opinii.
Deoarece construcționismul prevede construirea unor reprezentări de abstractizare
fizice și externe (existente dincolo de raționamente concrete), este deosebit de
important ca forma externă a reprezentării cunoașterii, dovada înțelegerii problemelor
și a fenomenelor, să fie un program de calculator - în principiu un algoritm. Mai mult
decât atât, inclusiv cele de mai sus în ierarhia inversă cauză-efect, însăși procesul de
creare a unui algoritm (program de calculator) necesită aprofundarea și înțelegerea
problemei (fenomen). Procesul de creare a unui algoritm (program) este un proces în
care o persoană care creează un algoritm își creează, de asemenea, cunoștințele despre
problema (fenomenul) analizată și astfel putem vorbi despre învățare prin crearea de
algoritmi, învățarea prin programare.
Opt idei minunate de constructivism, ale lui Seymour Papert, un matematician sudafrican și om de știință de calculator, printre alții autorul limbajului de programare
LOGO:
"Prima idee minunată este învățarea prin creație, învățăm mai bine când învățarea face
parte din ceva care ne interesează cu adevărat. Învățăm mai eficient când putem folosi
ceea ce am învățat pentru a ne satisface nevoile sau dorințele.
A doua idee minunată este tehnologia ca material. Cu tehnologia puteți crea lucruri mult
mai interesante, iar atunci când le creați, puteți învăța mai multe. Acest lucru se aplică în
mod special tehnologiei digitale.
A treia idee este ideea de "distracție grea". Învățăm și lucrăm cel mai bine atunci când ne
bucurăm de ea. Dar simțind că "suntem fericiți" nu înseamnă că este "ușor". Cea mai
mare satisfacție vine de la "distracție greu". Eroii noștri de sport lucrează foarte mult
pentru a fi cei mai buni în disciplina lor. Cel mai bun dulgher găsește bucurie în
tâmplărie. Cel mai eficient om de afaceri se bucură de negocieri dificile în afaceri.
A patra idee grozavă este ideea de a învăța cum să înveți. Mulți studenți cred că singura
modalitate de a învăța este atunci când cineva te învață. Această credință greșită este
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motivul eșecurilor la școală și în viață. Nimeni nu poate să vă învețe tot ce trebuie să
știți. Trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru învățarea ta.
Cea de-a cincea idee bună - dați-vă timp suficient pentru a face treaba. Mulți studenți,
datorită obiceiurilor școlare, s-au obișnuit cu faptul că cineva îi instruiește la fiecare
cinci minute sau la fiecare oră despre ce ar trebui să facă. Dacă cineva nu dictează ce să
facă, astfel de studenți se plictisesc. În viață este complet diferită, pentru a crea ceva cu
adevărat important, trebuie să învățați cum să vă gestionați timpul. Aceasta este o lecție
dificilă pentru mulți studenți.
A șasea idee este cea mai importantă dintre toate: nu există nici un succes fără eșecuri.
Nimic nu are o importanță importantă imediat. Singura cale spre succes este de a analiza
cu atenție ce și de ce nu funcționează corect. Pentru a reuși, trebuie să vă eliberați de
frica de greșeli.
A șaptea idee grozavă - practica pe cont propriu, ceea ce îi instruiți pe elevii tăi să facă.
Învățarea este un proces de-a lungul vieții. Deși avem o vastă experiență în lucrul la
proiecte, toată lumea este diferită și, în timp ce implementează un alt proiect, nu putem
prezice toate detaliile în avans. Ne bucurăm de ceea ce facem, dar știm că munca grea
așteaptă. Fiecare dificultate este o oportunitate de a învăța. Cea mai bună lecție pe care o
putem oferi studenților noștri este de a le învăța cum ne învățăm pe noi înșine.
A opta idee grozavă: intrăm într-o lume digitală în care cunoașterea tehnologiei digitale
este la fel de importantă ca și citirea și scrierea. Prin urmare, învățarea despre
computere este crucială pentru viitorul studenților noștri. Dar scopul principal este să le
folosiți acum pentru a învăța alte lucruri "(Walat, 2007b).
Utilizarea algoritmilor în procesul de predare, fără îndoială, se încadrează în strategia
educațională constructivistă. Algoritmul în sine este legat inextricabil de tehnologie,
stimulează gândirea creativă și necesitatea de a căuta soluții optime.

3.2 Conceptul de gândire computațională în predarea gândirii algoritmice
Algoritmii și programarea în predare înseamnă, de asemenea, implementarea
conceptului de predare a gândirii algoritmice și a gândirii computaționale.
În 2006, Jeannette Wing, profesor de informatică și director al Avanessians din cadrul
Institutului de Științe a Datelor de la Universitatea Columbia, a început să-și promoveze
ideea gândirii computaționale (Sysło, 2012):
"Gândirea computațională, care însoțește procesele de rezolvare a problemelor legate de
utilizarea computerelor, poate fi caracterizată de următoarele caracteristici:
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problema este formulată într-o formă care permite și permite utilizarea
metodelor IT și a unui computer sau a altor dispozitive pentru prelucrarea
automată a informațiilor;
problema constă în organizarea logică a datelor și tragerea concluziilor acestora;
trebuie să se absoarbă reprezentarea datelor, de exemplu sub forma unui model
sau a unei simulări;
soluția problemei este sub forma unei secvențe de pași, deci poate fi obținută ca
urmare a unei abordări algoritmice;
proiectarea, analiza și implementarea pe calculator a unei soluții la o problemă
conduc la soluția cea mai eficientă posibilă și la cea mai bună utilizare a
capacităților și resurselor computerului;
experiența dobândită prin rezolvarea unei probleme poate fi utilizată pentru a
rezolva alte probleme, legate sau cele din alte domenii. "

Gândirea computațională, așa cum o înțelege Centrul pentru Educația Cetățeniei, constă
în următoarele abilități și atitudini (Gândirea Computațională):
Aptitudini
1. Formularea problemelor. Identificarea, numirea problemelor, punerea
întrebărilor corecte.
2. Colectarea datelor. Determinarea fiabilității datelor și a autorității surselor de
informații.
3. Împărțirea în părți. Organizarea datelor, împărțirea sarcinilor pe cele mai mici.
4. Recunoașterea modelului. Clasificarea (crearea seturilor), recunoașterea
asemănărilor, găsirea diferențelor semnificative și irelevante, generalizarea.
5. Abstractarea și crearea de modele. Eliminarea informațiilor inutile, simplificarea,
crearea de modele.
6. Crearea de algoritmi. Stabilirea următorilor pași și crearea regulilor, secvenței,
recursivității (repetabilitatea procedurilor și activităților).
7. Detectarea și diagnosticarea erorilor. Căutarea, găsirea și analizarea erorilor.
8. Comunicare inteligibilă și eficientă. Formularea de mesaje inteligibile adaptate
destinatarului (computer sau alte persoane), codare, reprezentare (simboluri și
semne).
Evaluare
Recunoașterea criteriilor de
prototipurilor și a soluțiilor.

evaluare,

determinarea

priorităților,

evaluarea

Gandire logica
Elaborarea concluziilor, recunoașterea erorilor logice, prezentarea.
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Atitudini și obiceiuri
1. Căutare. Experimentarea, căutare liberă și deschisă pentru soluții, joc cu soluții.
2. Creativitate și fantezie. Dezvoltarea și folosirea imaginației, oferind soluții noi.
3. Îmbunătățirea. O abordare critică a efectelor propriei activități și concentrânduse asupra îmbunătățirii și îmbunătățirii continue a acestora.
4. Perseverență și răbdare. Încurajarea urmăririi scopului, auto-stăpânirea în
anticiparea efectelor, conștientizarea necesității de a face un efort.
5. Cooperare. Lucrați într-un grup și în perechi.
6. O distanță sănătoasă față de tehnologie. Reflectând asupra limitărilor tehnologiei
și a atitudinii critice față de aceasta.
Eșecurile și problemele învățământului școlar de astăzi sunt cauzate de mulți factori,
ambii care rezultă din impedimentul comportamentului pe care profesorul este
împovărat, dar și rezultatul schimbărilor în modul de gândire al noilor generații, adesea
provocate de impactul negativ a tehnologiei - sursa ei fiind, de obicei, în procesul de
predare și educare în sine.
Una dintre problemele tipice întâlnite în predare, în special matematică și alte subiecte
științifice, este așteptarea excesivă a elevului pentru ca profesorul să indice instrucțiuni
specifice pentru rezolvarea problemei - un ghid pas cu pas. Studenții de astăzi, cei care
aparțin generației Z, se așteaptă la informații imediate, indicând cum să rezolve
problema, împreună cu rezultatele rapide, nu sunt predispuși la efortul mental și au
dificultăți în a se referi la realitatea sarcinilor care le înconjoară. Pe de altă parte,
situațiile în care profesorul care, în cea mai mare parte a practicii sale, folosește un
model de învățare comportamentală - furnizând informații și instruind asupra sarcinilor
de urmărire, duce adesea la ideea că profesorul este prea repede în reacția sa indicând
pași suplimentari sau dând "indicii" elevilor care întâmpină dificultăți. În plus, profesorii
preferă să exercite și să stăpânească aptitudini și fapte izolate mici și să utilizeze sarcini
în care trebuie aplicate una sau două abilități simple. Natura generației Z și modelul
tradițional de învățare întăresc obiceiurile elevului într-o astfel de stare de lucruri încât
atunci când se găsește într-o situație dificilă - atunci profesorul va arăta pașii spre
soluție. Elevii manifestă din ce în ce mai des reticența față de efortul mental, reticența de
a căuta soluții, de a analiza, de a face încercări de a explora acest subiect și de a căuta din
ce în ce mai des soluții gata făcute. Acest lucru se datorează faptului că, așa cum sa
menționat deja, practica abilităților lor a constat în rezolvarea problemelor și sarcinilor
foarte tipice și uniforme, astfel încât atunci când nu găsesc modele adecvate, gata, ajung
la concluzia că sarcinile nu pot fi rezolvate.
Dacă, pe de altă parte, elevii sunt forțați să urmeze necesitatea de a se apropia de soluția
în sine, adesea merg la extremele de aplicare fără minte a oricăror modele sau modele
cunoscute anterior.
Tehnologia oferă posibilitatea aplicării metodei de încercare și de eroare. Deși această
metodă este una dintre metodele de bază ale gândirii creatoare, trebuie amintit că, în
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timp ce o aplicație rezonabilă a acestei metode - după selectarea variantei de soluție
există o analiză aprofundată, validarea metodei și realizarea de concluzii constructive.
Astăzi studentul se așteaptă și prin noua tehnologie pe care o obișnuiește să răspundă
imediat la o activitate (proces). Jocuri de calculator educaționale da răspunsuri imediate,
utilizarea procesului și metoda de eroare este convenabilă și înțelegere pentru student,
deoarece el / ea este capabil să verifice sute de variante de soluții într-un timp relativ
scurt. Activitățile studenților sunt lipsite de elemente de bază și importante în procesul
de construire a cunoștințelor, cum ar fi: formularea unei ipoteze, verificarea ipotezei,
tragerea concluziilor (inclusiv dobândirea de experiență) și stabilirea unei noi ipoteze
care ia în considerare concluziile anterioare. Acest lucru se datorează faptului că noile
tehnologii oferă posibilitatea confirmării sau respingerii instantanee a unei ipoteze date,
astfel încât studentul încetează să ia în considerare corectitudinea ipotezei, nu
analizează eventualele eșecuri și teste fără minte încă o idee de rezolvare a problemelor.
Acest lucru este facilitat de utilizarea pasivă și necritică a noilor tehnologii, care este
contrazisă de algoritmi și programare, deoarece acestea necesită gândire, creativitate,
învăță persistență și cum să tragă concluzii constructive din propria greșeală.

3.3 Aplicarea gândirii computaționale în practica educațională
În școli, utilizarea noilor tehnologii pentru rezolvarea problemelor nu este inclusă în
curriculum - noile tehnologii sunt de obicei utilizate pentru recuperarea rapidă a
informațiilor și pentru susținerea procesului didactic - ca mediu modern de transfer de
informații, un instrument care sprijină munca tipică de birou . În majoritatea cazurilor,
utilizarea noilor tehnologii duce la utilizarea pasivă a funcționalităților acestora.
Astfel, în educația de astăzi, modurile de predare adaptate de profesori, rezultate din
abordarea comportamentală tradițională, contrastează cu așteptările și capacitățile
generației Z. Nu fără motiv, generația tânără este rezumată ca "nativi digitali", în timp ce
unii profesori sunt așa-numiți "imigranți digitali", mai ales dacă sunt tineri și de multe
ori cunosc grupul de generații de mai sus.
Opinia lui Andrzej Walat (2007b) pare, de asemenea, importantă. "O mulțime de
studenți, nu numai în Polonia, sunt convinși că dacă nu-și pot aminti algoritmul - o
formulă pentru rezolvarea unei sarcini, ei nu vor veni cu ei înșiși și rezolvarea problemei
este doar o pierdere de timp. Mulți cred că, de obicei, sarcinile școlare "nu au sens",
astfel încât nici măcar nu încearcă să folosească rațiunea, ci învățau metode, crezând că
gândirea nu le poate face decât să-i facă rău. Este dificil să nu puneți întrebarea: De ce
este așa? și Cum se schimbă acest lucru? Fără îndoială, o parte din rezultatele învățării ar
trebui să fie formarea și consolidarea credințelor, în special următoarele convingeri:
• aveți posibilitatea de a veni cu o soluție algoritmică la problema dvs.,
• multe sarcini au multe soluții corecte și, de obicei, există multe abordări fundamentale
diferite ale problemei,
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• merită mai întâi să căutați o soluție la problemă în capul tău, și numai atunci în carte,
• nu renunțați după primele eșecuri, de obicei găsirea unei soluții la o sarcină
interesantă necesită multe încercări. "
Cu strategia de acțiune adecvată a profesorului, învățarea prin crearea de algoritmi (prin
gândire algoritmică) poate echilibra dezavantajele de mai sus, deoarece chiar și
adoptarea metodei de încercare și eroare poate fi îndreptată deja spre etapa de
formulare a ipotezei, introducerea analizei problema bazată pe cunoștințele deja
dobândite. În plus, verificarea ipotezei (analiza algoritmului gata, verificarea
corectitudinii sale logice și substanțiale) implică necesitatea revenirii la informații și
cunoștințe despre subiectul problemei. O altă analiză a subiectului, care apare în
procesul de verificare (testarea) soluției, este extrem de importantă deoarece este un
element care confirmă cunoștințele deja dobândite și contribuie la obținerea de
elemente suplimentare de experiență legate de subiect. Este, de asemenea, momentul în
care puteți și, uneori, chiar trebuie să extindeți informațiile obținute până acum,
deoarece testarea soluțiilor poate expune lipsa de cunoștințe sau înțelegerea incorectă /
incompletă a subiectului. Tabelul 5 prezintă legătura dintre activități, gândirea
computațională și elemente ale ideilor constructiviste.
Tabelul 5. Legătura dintre activități, gândirea computațională și elemente ale ideilor constructiviste
Profesor / elev activități
Introducere
1.
1. Problema (sarcina)
2.
prezentată în mod clar
trebuie rezolvată, acordând
3.
o atenție deosebită:
a)datele de intrare - adică o 4.
descriere clară a situației
inițiale, a setului inițial de
date,
b) datele de ieșire definirea situației finale
așteptate, setul final de
date, determinarea
soluției.
De asemenea, este necesar să se
definească limitele și să se
reamintească cunoștințele de
bază legate de subiect
Faza principală
1.
1. Direcționarea acțiunilor
studenților cu scopul de a
rezolva sarcina 2.
construirea unui algoritm,
secvență de acțiuni de
rezolvare a problemei
(sarcină)1.

Elemente ale gândirii
computoționale
Formularea problemei.
Determinarea datelor de
intrare - starea inițială.
Determinarea datelor de
ieșire - starea finală, efectul.
Posibila identificare a
surselor de informație.

Elemente ale ideilor
constructiviste
Implementarea soluției la
problemă necesită crearea unui
algoritm și a unui program.
Problema formulată într-un mod
care satisface nevoile studenților
- jocurile, concurența, conținutul
problemei intră în interesul
elevilor, este o provocare pentru
ei.
Pentru a rezolva problema, este
necesar să folosim tehnologia
astfel încât gândirea să nu mai fie
un chin, a devenit mai ușoară și
mai eficientă.
Folosim tehnologia pentru a
învăța - învățarea prin crearea
unui algoritm (program).

Defalcarea problemei în părți
mai mici pentru a facilita
rezolvarea acesteia.
Căutați modele similare
existente. Dacă sarcina
(problema) este rezolvată
prin metoda proiectului sau
în grupurile de studenți, este

1.
2.

Introducerea ideii de
distracție3.
2. Acordarea de timp
studenților4.

Ar trebui să fie aici subliniat faptul că munca profesorului ar trebui să se concentreze numai asupra direcționării
acțiunilor studenților în situații în care gândirea lor este departe de a se aștepta. Ar trebui avut în vedere să nu se
1
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2. Găsirea / investigarea unei
soluții.
3. Crearea soluției.

Faza de închidere
1. Prezentarea soluțiilor,
discutarea corectitudinii
acestora.
2. Testarea, verificarea
diferitelor seturi de date în
situații diferite.
3. Posibile corecții
(îmbunătățiri) ale
algoritmului (programului).

de asemenea posibil să se
sugereze împărțirea
sarcinilor (domeniul de
activitate) între persoane
individuale.
3. Sosirea creativă la soluție2.
4. Crearea de modele și
simulări, simplificare.
Căutarea
soluției
optime,
testarea, căutarea, găsirea și
analizarea erorilor.

Nu există nici un succes fără
eșecuri.
Cercetarea
independentă, creativitatea în
rezolvarea sarcinilor care au
multe variante diferite de soluții
și erori ajută la o mai bună
înțelegere
a
nucleului
fenomenului, problemei sau
sarcinilor.

Sursa: propria elaborare

Metoda prezentată mai sus de interpretare și de acțiune oferă posibilitatea de a formula
probleme și sarcini, în cazul cărora este nevoie de multe abilități sau idei diferite pentru
a găsi o soluție. Sprijină construirea raționamentului și crearea de semnificații sau
legături.
Utilizarea algoritmilor și programării (gândirea computațională) poate fi o adăugare
importantă și fascinantă a subiectelor școlare.

construiască restricții artificiale ale procesului de gândire al elevilor, profesorul ar trebui să intervină atunci când
acțiunile elevilor - gândirea lor - încep să fie inadecvate din cauza reticenței în utilizarea cunoștințelor posedate. Cu
toate acestea, nu este întotdeauna necesar ca profesorul să intervină atunci când raționamentul elevilor este incorect
din cauza lipsei lor de cunoștințe (procesul de creare a soluțiilor încă se aplică elevilor, de exemplu, lipsa de
informații). În unele cazuri, atunci când cunoștințele depășesc cu mult scopul prevăzut pentru o anumită etapă
educațională, este posibil ca profesorul să intervină în completarea informațiilor. Când elevii nu își pot găsi strategia
de rezolvare a problemei, din cauza deficiențelor de cunoaștere, este posibil să fie nevoiți să se întoarcă la starea
inițială de lucru re-creativ în rezolvarea problemelor. O linie nu poate fi trasă aici, un profesor care își cunoaște
studenții, abilitățile și capacitățile lor, știe cum să împartă problema în părți mai mici pentru a permite soluții ușoare
și posibile. Este recomandată o căutare pentru modele similare existente.
Dacă problema este formulată cu privire la satisfacerea nevoilor studenților, nu va fi o problemă plictisitoare. De
obicei, elevii nu reușesc la școală, deoarece găsesc multe lucruri prea dificile pentru ei și modul în care conținutul este
transferat ca plictisitor. Dacă suntem într-o stare de determinare, evaluând fascinant problema, adică cu interes
pentru problemă (pentru că este în zona nevoilor noastre), atunci lucrul la rezolvarea ei nu ne provoacă nici o
problemă și suntem gata să incercăm mai tare. Efortul în timpul activităților incitante, absorbante nu este obositor, ci
distractiv. Drumul spre destinație începe să fie mai interesant decât efectul obținerii acesteia.
3

Lăsați-i să vină cu soluții în propriul ritm. Succesul în rezolvarea unei sarcini necesită timp, adesea multe încercări,
explorarea problemei, căutări, explorarea în diferite domenii.
4

Este cel mai important moment, în primul rând pentru că, în procesul de creare a unei soluții (algoritm), elevii
dobândesc cunoștințe (combină informațiile cu contextul și experiența).
2
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Abordarea bazată pe descompunerea problemei (crearea de algoritmi, proceduri pentru
sub-probleme) conduce la găsirea de soluții bazate pe cunoștințele pe care le posedăm.
Permite recunoașterea modelelor, găsirea de asemănări și diferențe, dezvoltarea
abilității de a prezice
o soluție. Pe de altă parte, generalizările pe care le folosim la crearea algoritmilor (prog
Gândirea algoritmică, înțeleasă nu ca abilitatea de a efectua un algoritm, ci ca abilitatea
de a analiza o problemă sau de a analiza o sarcină pentru a dezvolta o soluție descrisă ca
un set de pași favorizează o înțelegere aprofundată a problemei. Crearea unui algoritm
este o modalitate de a învăța, ajută la aflarea și înțelegerea multor domenii din diferite
domenii ale matematicii și ale altor științe.
Cunoștințele dobândite în momentul creării unei soluții algoritmice (scrierea
programelor) sunt de obicei mai profunde și mai durabile. Învățarea atunci când este
implicată în alte obiective - de ex. crearea unui program - este mai eficientă.
În plus, Kazimierz Mikulski (2017) a scris: "Limbajul creativității de astăzi este
programarea, care oferă copiilor și tinerilor posibilitatea de a aborda cu imaginație
bunurile IT și de a dezvolta trăsături pozitive de activitate, avantajoase pentru cariera
lor viitoare .
Programarea îi învață pe tineri să gândească logic, să rezolve problemele și mai ales să
lucreze într-un grup. "
Tomasz Kopczyński (2016) a mai scris: "Rolul profesorului modern este acela de a
pregăti elevii pentru dobândirea competențelor cheie și de a le stăpâni într-o asemenea
măsură care să le permită funcționarea în societate în viitor. Este programarea care
ajută la recunoașterea și înțelegerea multe domenii interesante și importante din
diferite domenii ale cunoașterii pe care elevul le-ar putea învăța în procesul de învățare
la școală.
Folosirea noilor tehnologii în școală nu este un scop în sine. Digitalizarea vizează
sprijinirea procesului de învățare și predare, în care elevul nu este doar un participant,
ci și un creator și un constituent important. Permite individualizarea procesului
educațional și pregătirea pentru utilizarea independentă a resurselor educaționale și,
mai ales, într-o perspectivă mai lungă de pregătire pentru viața adulților, în care
studenții vor trebui să dezvolte continuu, să dobândească noi competențe și abilități, să
se instruiască să lucreze în o profesie aleasă sau schimbarea profesiilor. Prin urmare,
ceea ce dorim cu adevărat să învățăm pe elevi nu este programarea în sine, ci abilitățile
pe care le cere, printre altele, gândirea logică și rezolvarea sarcinilor. Nu este nevoie să
educăm pe toată lumea să devină specialiști IT sau programatori în viitor, ci să
dezvoltăm obiceiurile de gândire care facilitează funcționarea în lumea modernă "
Câteva domenii de utilizare algoritmică și de programare pot fi distinse:
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ca unul dintre elementele din ipoteza de susținere a dobândirii de cunoștințe, în
cazurile în care cunoștințele și aptitudinile noi sunt a priori algoritmice,
ca activitate de susținere a introducerii unui nou conținut și a noilor concepte, în
care gândirea computațională și algoritmul reprezintă unul dintre instrumentele,
ca o activitate în care studenții practică aplicarea cunoștințelor dobândite în
diverse probleme, inclusiv cele atipice, dobândesc cunoștințe noi sau lărgesc
cunoștințele și abilitățile deja dobândite.

Merită, de asemenea, să acordăm atenție unei divizări ușor diferite a aplicării
programării:



un instrument pentru rezolvarea sarcinilor de calcul
un instrument pentru rezolvarea sarcinilor de control (simulări, crearea unui
model al realității)

Introducerea practică a gândirii, algoritmilor și programării computerizate ridică
deseori multe temeri și îndoieli, în principal deoarece profesorii de subiecte non-IT nu
sunt întotdeauna capabili să identifice o astfel de posibilitate în materialul prelucrat în
prezent. Adesea trebuie să treci prin multe probleme, pentru a învăța să recunoști
propriile domenii în care pot fi folosite algoritmice și programare.
De asemenea, ar trebui să se țină seama de faptul că ar trebui să existe o strânsă
cooperare între un cadru didactic dintr-o materie non-IT și un profesor de informatică,
deoarece multe probleme vor fi sub-probleme IT. Pe de altă parte, profesorul de
informatică ar trebui să fie de asemenea conștient de faptul că utilizarea algoritmilor și
programării în alte discipline arată studenților că lumea digitală nu este detașată de alte
discipline și că IT ne înconjoară.
Primele probleme algoritmice cu care elevii se vor întâlni, în timp ce pentru subiecții
non-IT vor fi probabil dificili pentru ei la început. Realizarea ipotezelor
construcționismului nu va avea loc automat. În prima fază, profesorul ar trebui să aleagă
probleme foarte ușoare și să-i ghideze pe elevi, astfel încât să câștige experiență și să
învețe câteva modele pentru a "aborda fenomenele".

3.4 Exerciții practice de utilizare a algoritmului și programării
În câteva exemple, vom arăta modul în care algoritmul și programarea pot fi utilizate în
predarea unor subiecte non-IT.
EXEMPLUL 15.
Scrieți un program care îndeplinește următoarea ipoteză:
5

Toate exemplele au fost pregătite pe baza: Kolarz & Tulczykont, 2018.
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Există un punct în centrul ecranului. În partea dreaptă superioară a ecranului,
programul desenează aleator o figură geometrică (triunghi, patrulaterală). Sarcina
jucătorului este să deseneze o figură în partea din stânga jos a ecranului astfel încât,
după ce se rotește cu 180 de grade, să acopere cifra desenată de calculator cât mai exact
posibil.

După descompunerea problemei, obținem un set de sub-probleme legate de partea
grafică. Aceste sub-probleme nu vor impune dificultăți (de exemplu, în Scratch sunt
destul de simple de rezolvat).
Din punctul de vedere al învățării non-formale, vom fi interesați de sub-problema
matematică - găsirea coordonatelor vârfurilor figurine după rotație pe un unghi drept.
Această problemă poate fi utilizată de matematician pentru a introduce conceptul de
simetrie axială și simetrie de punct (rotația unghiului drept este simetria punctului).
Sub-problema matematică poate fi descompusă în continuare până când setul de
activități este ușor de înțeles și ușor de realizat de către student. Presupunem că
studentul nu cunoaște încă conceptele de simetrie.
Vom analiza acum următoarea problemă - cum se creează o imagine care are viziunea
oglindă a imaginii originale. În plus, problema va fi simplificată prin "extinderea"
avionului, astfel încât să funcționeze pe un singur pixel, analizând dispunerea a patru
pixeli. Acesta este, de asemenea, un moment crucial al activității studenților, deoarece
considerațiile noastre vor fi realizate prin modelarea realității într-un mod simplificat.
Imaginați-vă că pe planul nostru avem patru elemente și muchii vizibile ale oglinzilor
aliniate la unghiuri drepte.
Planul este format din pixeli unici - pozițiile lor pot fi determinate prin coordonate (în
mod tradițional, axa orizontală X, verticală Y). Grosimea oglinzii coincide cu
dimensiunea pixelului. În imagine, liniile negre groase sunt marginile oglinzilor. Figura
roșie, pe care o vom experimenta, constă în patru pixeli.
În primul rând, să ne ocupăm de imaginea oglindă față de linia orizontală.
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Elevii vor aranja cu ușurință imaginea care va fi creată după oglindirea figurii roșii.
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Să încercăm acum să găsim regularități și să salvăm într-un mod algoritmic
transformarea figurii roșii în imaginea sa oglindă (figura albastră). Vom folosi un tabel
pentru analiză (primele două linii conțin coordonatele pixelilor care alcătuiesc cifra
roșie):
X
2
3
3
3

Y
2
2
3
4

X

Y

X

Y

După aranjarea imaginii oglindite a figurii roșii, elevii includ coordonatele elementelor
albastre din tabel. Apoi încearcă să analizeze și să găsească regularități, pentru a
înregistra în mod algoritmic etapele de transformare (reflexia oglinzilor).
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X
2
3
3
3

Y
2
2
3
4

X
2
3
3
3

Y
8
8
7
6

X

Y

1) Selectați elementul.
2) Lăsați coordonatele X ale elementului selectat neschimbate.
3) Calculați coordonatele Y după cum urmează:
Yblue = (Yedge - Yred) + Yedge = 2 * Yedge - Yred
4) Dacă există vreun element rămas mergeți la pasul 1)

Să încercăm să experimentăm cu "oglinda", marginea căreia se desfășoară vertical. Vom
fi deosebit de interesați de imaginea imaginii create în activitatea anterioară.
Elevii trebuie să recunoască faptul că vor proceda analogic ca și cu coordonate Y, deci au
deja un algoritm gata și trebuie doar să treacă locul lui Y cu X.
1) Selectați elementul.
2) Lăsați coordonata Y a elementului selectat neschimbată.
3) Calculați coordonatele X după cum urmează:
Xgreen = (Xedge - Xblue) + Xedge = 2 x Xedge - Xblue
4) Dacă există vreun element rămas mergeți la pasul 1)

Acum, elevii ar trebui să realizeze algoritmul de mai sus, mai întâi prin completarea
coordonatelor din tabel și apoi, în conformitate cu coordonatele "verde", aranjați
elementele din plan.
X
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3
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Timp pentru soluții de analiză și testare.
Care este valoarea (pentru elementul roșu selectat) derivată din calculul ecuației (Yedge
- Yred), atunci când distanța acestui element de la marginea oglinzii este exprimată în
pixeli. Astfel, crescând rezoluția, dependențele folosite vor fi, de asemenea, corecte. Este
creșterea rezoluției la infinit - trecerea la sistemul cartezian, în care, puteți spune,
dimensiunea pixelului este infinitezimală (numere reale), este posibilă?
Oglinda reflecției este, la urma urmei, o simetrie axială, ale cărei proprietăți au fost
descoperite de către elevi. Și asamblarea a două simetrii axiale cu axe perpendiculare
între ele nu este altceva decât o simetrie de punct - o rotație cu un unghi drept.
Ideea din spatele acestui exercițiu este că elevii înșiși se confruntă cu anumite
regularități și dependențe și abia atunci află că "descoperirile" lor sunt deja definite.
EXEMPLUL 2
Ecuația este următoarea:
a = b/c

c trebuie calculată.
Puteți să prezentați o metodă elevilor care este adesea numită triunghiul magic, scriind
variabilele ecuației după cum urmează.

c

a

b

Acoperind valoarea necunoscută, obținem o formulă transformată. Studentul va învăța
această metodă foarte ușor, chiar și fără ajutorul profesorului, găsindu-l pe Internet.
Metoda poate fi scrisă sub forma unui algoritm. Dar care va fi efectul? Elevul va primi
informațiile (instrucțiunile) pentru a transforma formula, totuși acest lucru nu are nimic
de-a face cu dobândirea cunoștințelor. Informațiile despre cum se face acest lucru
(instrucțiunile) se vor aplica numai formulei inițiale și nici altor modificări. Studentul va
transforma formula fara sa se gandeasca, deoarece el / ea nu se va descurca in situatii
atipice, datorita complexitatii formulei.
Să analizăm transformarea formulei de mai jos.
a = bc + d

Înainte de a încerca să rezolve problema, elevilor trebuie să li se reamintească regulile:
1) puteți adăuga (scădea) ambele părți ale ecuației,
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2) ambele părți ale ecuației pot fi multiplicate (împărțite) cu orice valoare (în
cazul divizării, desigur, se va exclude divizarea cu zero).
Pasul A.1: Să descompunem problema, ecuația va fi simplificată:
a = x + d

Datele noastre de intrare sunt formula de mai sus. Rezultatul este formula:
x = ?
Pasul A.2: Ce puteți face folosind regulile 1) sau 2) pentru a face 𝑥 să apară în stânga și să
"dispară" în dreapta?
Este necesar să se deducă x de ambele părți ale ecuației:

𝑎 - 𝑥 = 𝑥 + 𝑑 - 𝑥,

a – x = x + d - x

care ne va da:
a – x = d

Pasul A.3: În partea stângă a ecuației, inutil este a. Ce puteți face să "dispară"? Trebuie să
utilizați metoda de la Pasul A.1. (acesta este un exemplu de căutare a formulelor și a
similitudinilor) și să se scadă de la ambele părți ecuația:
a – x – a = d - a

care ne va da:
(– x) = d - a

Pasul A.4.: Cum se elimină minusul de la x?
Trebuie să înmulțiți (-𝑥) cu (-1), amintindu-vă că trebuie să multiplicați cu (-1) ambele
părți ale ecuației:
(-x) × (- 1) = (d - a) × (- 1)

care ne va da:
x = (-d) + a [i.e.: x = d – a]

Pasul A.5: Să analizăm modul de acțiune (etapele 2-4) pentru optimizarea activităților.
Să formuleze formulele originale (Pasul A.1.) Cu cele de la Pasul A.2:
a = x + d
a - x = d

Pasul A.6: Concluzie - prin mutarea expresiei dintr-o parte în alta, schimbăm valoarea la
cea opusă.
Creăm un algoritm după optimizarea activităților.
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Pasul B.1: Date de intrare - ecuația în forma:
a = x + d

Rezultatul în forma:
x = ?

Pasul B.2: Deplasați 𝑥 spre stânga, schimbând valoarea spre dreapta:
a - x = d

Pasul B.3: Deplasați 𝑎 în partea dreaptă schimbând valoarea spre dreapta:
(-x) = d - a

Pasul B.4: Înmulțiți ambele părți ale ecuației cu (-1):
(-x) × (- 1) = (d - a) × (- 1)

care ne va da:
x = a – d

Pașii de la B.1. la B.4. (algoritmul) poate fi numit: "TRANSFORM (𝑥, 𝑎, 𝑑)". În acest
pas, am definit o procedură pe care o puteți utiliza de acum înainte.
Să ne întoarcem la sarcina noastră specifică de a crea un algoritm pentru transformarea
unei formule:
a = b/c + d

unde ar trebui întreprinse aceleași pași ca în cazul subproblemei menționate anterior,
discutând fiecare pas și caz cu elevii, ajungând la forma finală a algoritmului:
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START

necunoscută

găsește
d

b

înlocuie cu y
c

găsește
c
?

TRANSFORMĂ
(d, c, y)

Înmulțește ambele
părți cu c
înlocuie y cu

Înlocuie

b
c

cu y

b
c

Împărțiți ambele
pați cu a

TRANSFORMĂ
(y, a, d)

Înlocuie y cu

b
c

Înmulțește
ambele părți cu c

Transformă
ecuația
(formula)

SFÂRȘIT

Figure 20 – Un algoritm pentru exemplul 2
Sursa: propria elaborare
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Vă rugăm să rețineți că soluția de mai sus este în mod evident corectă, însă puteți
discuta mai departe despre optimizarea și explorarea conceptului. Un cititor atent va
acorda atenție faptului că în timpul transformării ecuației:
a = x + d

puteți să mutați mai întâi d spre stânga și să primiți:
a – d = x

și apoi scrieți ecuația în forma:
x = a - d

Atenția la acest fapt este o oportunitate de a discuta despre faptul că a – d = x apoi
x = a - d, dar și cele de mai sus pot fi împărțite în:
Pasul C.1.:
(-x) = -(a - d)

Pasul C.2: Înmulțim ambele părți cu (-1) pentru a primi:
x = a - d

Exemplul prezentat arată că, uneori, o problemă, trivială pentru profesor, poate fi
analizată în profunzime. Acțiunile care vizează abordarea algoritmică a soluției oferă
posibilitatea unei discuții aprofundate și, astfel, o înțelegere corectă a subiectului.
Testarea soluției și încercarea de a optimiza, devine un element important care
încurajează crearea unor legături de cauzalitate și efect, în timp ce se construiesc
generalizări și simplificări. Formulele și metodele sunt construite în mod corect,
deoarece învățarea acestora este asociată cu procesul de înțelegere.
EXEMPLUL 3
Sarcină pentru studenți:
Creați un joc în care jucătorul, ajustând viteza de pornire a mingii (viteza în direcție
orizontală), va determina că mingea să cadă în coș. Mișcarea mingii ar trebui să reflecte
realitatea.
Sarcina este formulată în general, este o problemă tipică divergentă (cu multe soluții
posibile). Sarcina poate fi implementată în grupuri. Oferiți elevilor timp să se gândească
și să elaboreze o strategie generală. Sugerați-le să scrie idei diferite despre joc, în mod
ideal în grupuri, prin brainstorming și notând ideile pe o hartă a minții.
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Dacă este necesar, profesorul ar trebui să ghideze studenții indicând ce legi fizice ar
trebui aplicate.
Să presupunem că, ca urmare a analizei ideilor, elevii au ales următoarea opțiune:
În partea stângă a ecranului, există o minge la înălțime aleatorie (coordonate Y). Pe
cealaltă parte a ecranului, există un coș la înălțime aleatorie. Jucătorul care dă
posibilitatea de a alege viteza diferită încearcă să arunce mingea în coș. Forțele de
gravitate influențează mișcările mingii - ele trebuie prezise, astfel încât mișcarea mingii
este o reflectare a aceleiași mișcări în realitate. Orice rezistență la frecare va fi neglijată.

Ar trebui să se acorde atenție datelor care vor fi introduse, precum și datele de ieșire:



datele de intrare - poziția (coordonata Y) a mingii și coșul,
date de ieșire - poziția finală a mingii, presupunând că programul va termina
funcționarea atunci când mingea:
o cade din ecran;
o cade în coș (conform planului, atinge marginea din dreapta a coșului);
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o loveste coșul, dar nu se încadrează în el (conform planului atinge marginea
din stânga a coșului).
Descompunerea problemei:
Elevii ar trebui să ia în considerare și să definească sub-probleme. În afară de
trivialitatea și poate nesemnificativă, din punctul de vedere al subiectului învățat, subproblemele cum ar fi construcția grafică a mingii, coșul, săgeata reprezentând vectorul
de viteză, metoda de control, o atenție deosebită trebuie acordată mișcării mingii
(traiectoria mișcării). Cheia va fi independentă, posibil cu ajutorul unui profesor care
acționează ca un ghid, sosind la concluzia că mișcarea mingii va consta în mișcare
orizontală și verticală. Profesorul poate realiza efectul potrivit, solicitându-i elevilor
întrebările corecte.
Prima întrebare a profesorului
Să încercăm să simplificăm problema atunci când luăm în considerare numai mișcarea
mingii pe o suprafață plană. Presupunând că mingea de la început are o anumită viteză
stabilită de jucător, neglijând rezistența la frecare, care ar fi mișcarea?
Răspunsul studenților așteptat: mișcare liniară dreaptă.
A doua întrebare din partea profesorului
Dacă o astfel de mutare trebuia prezentată sub formă de animație, cum se va face?
Se așteaptă răspunsul studenților: prin prezentarea fazelor succesive de mișcare la
intervale scurte.
A treia întrebare din partea profesorului
Putem calcula poziția mingii după ora introdusă? Cum să desenezi următoarele faze de
mișcare pe o bucată de hârtie? Ce aveți nevoie pentru a calcula? Ce ar putea arăta
algoritmul, care din când în când ar introduce pe ecran un obiect simbolizând mingea, în
mișcare liniară dreaptă? Cum ar arăta un program simplu de implementare a unui astfel
de algoritm? Ce ecuație ar trebui folosită în acest scop?
Răspunsul studentului așteptat: ecuația traseului în mișcare liniară dreaptă descrisă de
ecuații: s = V × t sau pe axa X: x = V × t. Prin urmare, algoritmul și programul de
exemplu în Scratch ar fi după cum urmează:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Introduceți 𝑉
t = 0
x = V × t
Setați obiectul în poziția x
Măriți t cu 1
Repetați de la pasul 3)
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A patra întrebare din partea profesorului
Ce să faci, astfel încât mingea să se miște întotdeauna din partea stângă a ecranului? Ce
trebuie făcut, astfel încât mingea să se oprească în partea dreaptă a ecranului?
Se așteaptă răspunsul studenților: algoritmul și programul vor fi următoarele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Setați obiectul în poziția x = -200, y = 0
Introduceți V
t = 0
x = -200 + V × t
Setați obiectul în poziția x
Măriți t cu 1
Repetați de la pasul 4) până când x este mai mare de 200

A cincea întrebare din partea profesorului
Să lăsăm la o parte problema mișcării orizontale. Ce cauzează mișcarea mingii în jos? Ce
tip de mișcare este aceasta? Știm ecuațiile care descriu această mișcare? Va fi utilă
experiența acumulată în privința mișcării orizontale? Poate animațiile verticale de
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mișcare (care se încadrează în jos) să fie efectuate într-un mod similar, care sunt
posibilele diferențe? Cum ar putea arata algoritmul si programul?
Se așteaptă răspunsul studenților: algoritmul și programul vor fi următoarele:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Setați obiectul în poziția x = 0, y = 150
t = 0
y = 150 – 0,5 × 9.81 × t2
Setați obiectul în poziția y
Măriți t cu 1
Repetați de la pasul 3) până când y este mai mic de 150

Singurul lucru care rămâne este de a experimenta algoritmii de mai sus pentru a crea o
versiune finală, deși poate nu una finală:
1) Setați obiectul în poziția x = -200, y = 150
2) Introduceți V
3) t = 0
4) x = -200 + V × t
5) y = 150 – 0.5 × 9.81 × t2
6) Setați obiectul în poziția x, y
7) Măriți t cu 1
8) Repetați de la pasul 4) până când y nu este mai mic de 150 sau x nu este mai
mare de 200

În exemplul de mai sus, găsite pot fi elementele importante ale gândirii comutative și
ideea constructivismului. Problema a fost formulată într-un mod foarte general, care
promovează dezvoltarea abilităților de gândire creativă pentru a căuta soluții la
problemele de divergență. Atunci când rezolvăm o problemă, încercăm să determinăm
care sunt datele de intrare (starea de la început) și datele de ieșire (starea la final,
obiectivul de realizat). În același timp, determinăm posibilele limitări. Vorbind într-o
limbă de calcul, definim specificația de intrare, specificațiile de ieșire și condițiile limită
(restricții). Problema este împărțită în sub-probleme. Când căutăm soluții, folosim
modele, facem alegeri (un model pentru punerea în aplicare a punctului 5 va fi punctul 3
și 4). Soluția este o listă de pași (algoritm, program). Soluția (inclusiv soluțiile subproblemelor) este testată și îmbunătățită. Noi predăm prin crearea cu utilizarea
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tehnologiei ca material. Punem în aplicare ideea de "joc greu", desigur, sperând că
problema de programare a jocului va fi mai mult implicarea pentru elevi decât luarea în
considerare a sarcinilor tipice care sunt adesea detașat de realitate și plictisitor. De fapt,
creăm simulări ale unui fenomen fizic, în timp ce învățăm cum să învățăm - punerea în
practică a unor aspecte chiar simple necesită a fi adânc în subiect, analizând-o și ajutând
în mod eficient la înțelegerea fenomenului. La prima vedere, algoritmii prezentați pot
părea că nu acoperă multe aspecte care vor apărea în cele din urmă la crearea și testarea
programului. Se poate obține impresia că problema este limitată la utilizarea ecuațiilor
corespunzătoare. O atenție deosebită trebuie acordată mai multor aspecte care vor
apărea la testarea programelor prezentate. La etapa de creare a algoritmului, nu am
menționat nimic despre unități, totuși, în timp ce procesul de testare, elevii vor observa
că "ceva este greșit", luând pasul de a schimba timpul cu 1 unitate, oferă un rezultat
vizual bun în cazul mișcării orizontale, în timp ce în cazul mișcării verticale se va dovedi
că rezultatul este prea scurt în timp - schimbarea duratei este prea mare. Aceasta este o
ocazie excelentă de a discuta despre unități, amploarea și selectarea pasului de timp ceea ce înseamnă de fapt 𝑡 = 1. Aceasta este, de asemenea, o ocazie excelentă de
familiarizare a studenților cu tema simulării pe calculator, subliniind că în majoritatea
simulărilor avem în vedere schimbarea valorilor în timp, acel timp "nu se desfășoară" în
mod continuu, dar este supus discretizării. În plus, studenții dobândesc o experiență
valoroasă legată de abilitățile de programare. De asemenea, merită remarcat faptul că
construim o anumită zonă de cunoștințe care lipsea până la implementarea programului.
În acest exemplu, înainte ca programul să fie realizat, elevii nu trebuie să știe nimic
despre faptul că mișcarea, considerată în sistemul de coordonate, poate fi împărțită în
componente. Cunoscând dependențele asociate mișcării orizontale și verticale, elevii pot
experimenta combinând ambii algoritmi, realizând astfel că mișcarea de-a lungul
oricărei traiectorii poate fi reprezentată ca asamblare a mișcării de-a lungul axei
sistemului de referință.
Ajungerea la soluția corectă va include multe defecțiuni, deoarece algoritmul aparent
corect sau programul corect nu dă rezultatul așteptat, ceea ce la rândul său determină o
analiză suplimentară a problemei.
Amintiți-vă ar trebui să fie să oferiți elevilor timp să experimentați, dar să folosiți cu
îndemânare îndrumările și întrebările cheie atunci când se află într-un impas (Walat,
2007b).
"Studentul, atunci când scrie programe de simulare, cunoaște fără îndoială cunoștințele
despre natura chestiunilor care controlează procesele complexe. Această activitate are o
mare importanță pentru personalizarea cunoașterii." În plus, "când căutăm soluții la
probleme matematice interesante, cum ar fi precum și a problemelor din sfera altor
subiecte, se poate învăța mult mai eficient programarea, în timp ce singurul scop este să
înveți programarea ".
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Utilizarea gândirii algoritmice, a gândirii comutative și a programării în predarea
matematicii și a altor discipline științifice oferă posibilitatea de a dobândi în mod
eficient cunoștințe și de a învăța cum să înveți. Este important faptul că o astfel de
modalitate de a lucra cu elevul oferă oportunitatea de a utiliza modalitățile de abordare
a problemei relevante, din punctul de vedere al educației (Kopczyński, 2016):
1. Abordarea experimentală (metoda de încercare și eroare, care conține ipoteze,
analiza soluțiilor) - învață consecințele în procedură, construiește experiența
"cauzelor și efectelor".
2. Proiectarea și formularea - include elemente de selecție a formelor, evaluarea
lucrurilor și metodelor necesare pentru rezolvare, este un proces de
implementare activă a obiectivelor stabilite.
3. Corectarea (învățarea din greșeli) - adesea durează mai mult timp decât crearea
unui algoritm sau a unui program, dar este o parte importantă a aprofundării
cunoștințelor. Aceasta necesită determinarea stării inițiale, diagnosticarea
erorilor (neînțelegeri, lipsuri de cunoștințe), localizarea cauzei în situația actuală,
încercarea de a remedia sau elimina erorile, verificarea corectitudinii după
eliminarea erorilor.
4. Consecință - poartă un element important de perseverență, care este necesar în
căutarea și corectarea erorilor algoritmului (programului). Contribuie la
sistematizarea cunoașterii, creează obiceiuri bune.
5. Cooperare - dezvoltă capacitatea de a lucra într-un grup, promovează unul dintre
elementele de învățare - elevii învață de la sine, permit implementarea eficientă a
sarcinilor mai complexe, este un element esențial al lucrării.
Educația prin folosirea algoritmilor și programării este o metodă eficientă de predare și
învățare, este un răspuns la cerințele educaționale ale școlii de astăzi, înscriindu-se în
paradigme și strategii educaționale moderne și este un element indispensabil al
pregătirii interdisciplinare a unui tânăr persoană să funcționeze în lumea digitală.
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Abilitatea de a utiliza algoritmice și de programare este recunoscută de
autoritățile europene ca fiind una dintre competențele actuale importante, care fac
parte din "competența digitală", una dintre cele opt competențe-cheie. Publicație
intitulată: Algoritmică și programare - Materiale de instruire pentru profesori.
Algoritmice. Programare. Didactică. îndeplinește recomandările EYRYDICE în
acest domeniu. Scopul principal al publicației este prezentarea cadrelor didactice a
unei idei de algoritm și programare împreună cu aplicarea lor practică în didactică
[excerpt of Introduction]
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