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Extras
Forme de reprezentare a algoritmilor:
1. Schema logică (organigramă)
2. Limbajul algoritmic (pseudocod)
3. Programul
Schemele logice sunt forme de reprezentare graﬁcă a algoritmilor, folosind simboluri a căror formă indică
tipul acțiunii. Aceste simboluri se numesc blocuri. În interiorul blocurilor, de la caz la caz, pot ﬁgura una
sau mai multe operații care descriu efectiv acțiunea ce se execută. Ordinea de execuție a operațiilor este
dată de segmentele și săgețile ce fac legătura dintre blocuri.
Tipuri de blocuri:
1. Blocurile de început și de sfârșit (blocuri terminale) se pun la începutul și, respectiv, la sfârșitul unei
scheme logice. Blocurile terminale pot apărea o singură dată într- o schemă logică.
2. Blocurile de intrare/ ieșire (de citire/ scriere) pun în evidență informațiile de intrare (citire), respectiv
ieșire (scriere).
3. Blocul de atribuire desemnează operații de calcul de tipul atribuirilor și are forma:
4. Blocul de decizie indică situațiile în care algoritmul se ramiﬁcă în funcție de anumite condiții (propoziții
logice aritmetice). Dacă expresia logică este adevărată se merge pe ramura lui DA, iar dacă expresia
logică este falsă se merge pe ramura lui NU.
5. Blocul conector pune în evidență nodurile (punctele de intersecție) ale unui algoritm. El se simbolizează
printr- un cerc mic.
6. Blocul de continuare este folosit pentru a putea continua scrierea unei scheme logice pe o altă pagină.
Pentru întocmirea unei scheme logice corecte sunt necesare respectarea unor anumite reguli după cum
urmează:
- orice schemă logică se întocmește de sus în jos;
- legătura între blocurile schemei se face numai prin săgeți, pentru a stabili sensul de parcurgere;
- în cazul întâlnirii unui bloc de decizie se precizează deasupra liniilor de legătură când se execută expresia
Limbajul pseudocod
Reprezentarea algoritmilor în pseudocod

Algoritmul este un concept abstract. Reprezentarea algoritmului înseamnă implementarea ﬁzică a
algoritmului. Algoritmul prin care se descrie o problemă care trebuie să ﬁe rezolvată de calculator nu
trebuie să ﬁe ambiguu deoarece, în cazul rezolvărilor neclare, calculatorul nu poate să opteze singur
pentru o anumită posibilitate. Pentru a evita ambiguitatea descrierii unui algoritm printr- un limbaj natural
(limba în care vorbim), se poate folosi pentru reprezentarea lui un limbaj artiﬁcial numit pseudocod,
apropiat de limbajul de programare, dar care este puțin formalizat și nu este constrâns de regulile de
sintaxă ale limbajului de programare.
Pseudocodul este o forma de reprezentare a algoritmilor și ca orice limbaj folosește un grup de cuvinte
cheie (citește, scrie, dacă, atunci, cât timp, pentru etc.), organizate în construcții sintactice care traduc
structurile fundamentale, dar neavând o sintaxă rigidă ca un limbaj de programare. Limbajul pseudocod
lasă la libera alegere a utilizatorului introducerea unor notații care să permită o mai buna exprimare.
Pseudocodul (codul fals) este considerat un cod fals deoarece nu poate ﬁ folosit pentru a exprima
instrucțiunile care se dau calculatorului pentru a rezolva problema descrisă de algoritm (nu poate ﬁ folosit
ca limbaj de programare). El folosește expresii, din limbajul natural, în care exprimarea acțiunilor care se
execută se face prin propoziții care se termină prin simbolul punct și virgulă (;). În propoziții se folosesc
cuvinte cheie, pentru descrierea structurilor de control și a operațiilor de comunicare. O propoziție care
reprezintă un pas de comunicare sau de acțiune începe obligatoriu cu un verb.
În cazul pasului de comunicare, verbul este citește (read) pentru o operație de intrare și scrie (write)
pentru o operație de ieșire. Verbul este urmat de lista datelor care se comunică. Lista conține date
varuiabile reprezentate prin identiﬁcatorii lor. În cazul unei operații de scriere lista poate conține și date
constante reprezentate prin valoare. Elementele listei se separă prin virgulă.
Cuvintele cheie pot ﬁ în limba română (pseudocodul în limba română) sau în limba engleză (pseudocodul
în limba engleză).
Pentru a delimita secvența de descriere a datelor de secvența de descriere a pașilor algoritmului, pașii
algoritmului vor ﬁ încadrați de cuvintele cheie început...sfârșit (begin...end).
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