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Matrice 

Ce sunt matricile? 
În informatică o matrice reprezintă o serie de locuri pentru a 

stoca lucruri, cum ar fi o listă de articole, un rând de cutii 

poștale sau un tren cu cutii. 

Am aflat că variabilele sunt folosite pentru a stoca informații. 

Mai precis, variabilele ajută computerul să găsească și să 

recupereze informații stocate undeva în memoria sa. Putem 

denumi variabilele, astfel încât atunci când vom face referire la 

ele prin denumire, computerul poate căuta acea variabilă după 

denumirea sa și apoi afla unde în memorie sunt stocate aceste 

informații, cât spațiu se preconizează să ocupe informațiile și 

ce tip de informații sunt. 

 

Când aveți multe variabile pe care trebuie să le procesați sau când nu știți din timp de câte variabile aveți de 

veți avea nevoie, este mai convenabil să folosiți o matrice. O matrice este o modalitate de a organiza mai 

multe variabile într-o serie, astfel încât să puteți merge direct pe rând și să accesați informații în fiecare 

dintre ele. 

Poziția unui anumit element din matrice este cunoscută sub denumirea de indice. Primul element dintr-o 

matrice are întotdeauna indicele 0. Următorul element are 

indicele 1 și așa mai departe. 

Lungimea unei matrici este aceeași cu numărul de elemente din 

matrice, iar acest număr este întotdeauna unul mai mare decât 

indicele ultimului element (deoarece indicii încep de la 0.) 

 

Există 7 cutii poștale cu indicii de la 0 la 6. 

 

 

 

O matrice de porci din Minecraft - observați că indicele celui de-al patrulea porc este de 3, deoarece indicii 

încep de la zero. 

 

În MakeCode, puteți stoca diferite tipuri de lucruri într-o matrice: 

 
• Numere 
• Text 
• Pui de găină 

• Poziții 
• Blocuri 
• Zombi 

 



Puteți să adăugați obiecte într-o matrice, să le eliminați și să numărați numărul de elemente din matrice la 

un moment dat. Puteți chiar inversa ordinea în matrice cu ajutorul unei singure comenzi. Matricile 

reprezintă o modalitate foarte convenabilă și puternică de a lucra cu o mulțime de elemente în același 

timp. 

 

Sortarea valorilor matricii 
 

Odată ce începeți să salvați diferite valori diferite într-o matrice, probabil că veți dori să dispuneți de o 

modalitate de a sorta aceste valori. În informatică există anumite strategii comune, sau algoritmi, pentru 

sortarea unei colecții de valori. Și înțelegerea modului în care funcționează acești algoritmi de sortare diferiți 

reprezintă o parte importantă a informaticii. Pe măsură ce cursanții continuă să studieze, aceștia vor învăța și 

alți algoritmi, precum și eficiența lor relativă. Câțiva dintre algoritmii de sortare includ: 
• Sortare prin selectare 
• Sortare prin inserare 
• Sortare prin contopire 
• Sortare tip ”bubble” 
• Sortare tip ”shell” 

 

 

În acest capitol vom crea o grădină zoologică și o vom umple cu animale din matricea voastră. Vom crea, de 

asemenea, o centură de împachetare, care vă permite să salvați pozițiile pe hartă și să le teleportați 

instantaneu. În final, vă provocăm să elaborați singuri un proiect independent care folosește matrici de lână 

colorată, animale și monștri, gresie decorată sau orice altceva la ce vă puteți gândi! 

 

Activitate de tip ”unplugged”: Discuție despre matrici în viața reală 

Întrebări de adresat cursanților: 

• Întrebați-vă cursanții dacă oricare dintre ei colecționează ceva. Ce colecționează? Cărți cu benzi 

desenate, cărți de joc / sport, monede, figurine, cărți etc. 

• Câte de mare este colecția? 

• Cum este aceasta organizată? 

• Elementele componente sunt sortate într-un anumit fel? 

• Cum ați proceda pentru a găsi un anumit element al colecției? 

În cadrul discuției încercați să utilizați următorul vocabular în contextul colecțiilor personale ale cursanților: 

• Lungimea matricii: numărul total de elemente din colecție 
• Sortare: elementele dintr-o colecție care sunt ordonate pe baza unei anumite caracteristici (de 

exemplu, dată, preț, nume, culoare etc.) 
• Indice: o adresă sau o poziție unică în colecție (de exemplu, numărul paginii dintr-un album, raftul 

unei biblioteci, etc.) 
• Tip: Tipul unui articol care este stocat în colecție (de exemplu, benzi desenate DC, monede de 1 $, 

cărți Pokemon etc.) 
 

Activitate de tip ”unplugged”: Sortare de tip ”bubble” 

În această activitate, veți demonstra un tip al metodei de sortare pe proprii cursanți. Aceasta este o activitate 

de tip ”unplugged”, astfel că participanții vor sta în fața clasei. Dacă dvs. sau cursanții sunteți curioși să 

vedeți cum arată aceste sortări în cod, am inclus o versiune MakeCode a algoritmului de sortare de tip 

"bubble" în această lecție pentru a o putea studia, dacă alegeți să procedați astfel. 

Materiale necesare 
• 10 coli de hârtie numerotate 1-10 cu majuscule 

Solicitați unui număr de zece cursanți să vină în fața clasei. Solicitați unui alt participant să joace rolul 

Sortatorului. 

Amestecați foile și dați fiecărui cursant o foaie cu un număr pe aceasta. Cursanții vor ține foile cu fața în 

afară, astfel încât numărul să fie vizibil pentru restul clasei. Fiecare dintre acești cursanți reprezintă o valoare 

în matrice. 

 



Sortare inițială 

Solicitați Sortatorului să îi așeze în ordine pe cursanți, indicându-le să se miște, unul câte unul, în locul 

potrivit. Odată ce cursanții sunt sortați, adresați cursanților următoarele întrebări: 

 

• Cum v-a ordonat în ordinea corectă? 

• Ați constatat un model/o regulă de sortare? 

• Ce a făcut? 

 

Încercați să îi ajutați pe cursanți pentru a fi cât mai exacți în explicarea gândirii lor. Uneori este de folos 

scrierea pașilor pe tablă, într-un algoritm, ca de exemplu: 

 

• Mai întâi Sortatorul a mers la primul cursant din rând și l-a poziționat la locul potrivit. 

• Apoi s-a deplasat la fiecare dintre următorii cursanți și i-a pus amplasat la locul potrivit. 

• Sau, Sortatorul a mers mai întâi la cursantul # 1, apoi la cursantul # 2 etc. 

Cereți clarificări atunci când este necesar: Ce înseamnă afirmația “amplasat la locul potrivit”? 

 

De exemplu, a amplasa pe cineva la locul potrivit înseamnă: 

• Aducerea persoanei în fața rândului și apoi compararea numărului persoanei respective cu numărul 

primei persoane. 

• Dacă este mai mare, atunci veți deplasa persoana respectivă la dreapta. 

• Continuați să faceți acest lucru atât timp cât numărul persoanei este mai mare decât cel al persoanei 

din dreapta. 

 

Acesta este un moment potrivit pentru a aduce în discuție faptul că oamenii sunt mult mai inteligenți decât 

computerele. Ceea ce oamenii înțeleg în mod firesc (găsirea modelului și sortarea) este mult mai dificil 

pentru computere să înțeleagă - și de aceea trebuie să fim foarte specifici și exacți în instrucțiunile noastre 

către un computer cu privire la modelul de sortare a elementele într-o matrice. 

 

Sortare de tip ”bubble” 

Un algoritm de sortare de bază este denumit Sortare de tip “bubble”, fiind denumit astfel deoarece valorile 

mai mari au tendința să “explodeze” spre sfârșitul matricei. 

 

Cum se face sortarea de tip ”bubble”: 

• Comparați primii doi cursanți. 

• Dacă cursantul din dreapta este mai mic decât cel din stânga, ar trebui să facă schimb de locuri. 

• Apoi comparați cu al doilea și al treilea cursant. 

• Dacă cursantul din dreapta este mai mic decât cel din stânga, ar trebui să facă schimb de locuri. 

• Când ajungeți la final, începeți din nou la început. 

• Continuați în acest fel până când veți trece prin întregul rând de cursanți fără a schimba pe nimeni. 

 

 

Pseudocod: 
1. Creați o variabilă denumită contor. 

2. Setați contorul la zero. 

3. Parcurgeți întreaga matrice. 

4. Dacă valoarea pe care o aveți este mai mare decât valoarea la dreapta ei: 

a. Schimbați-le între ele 

b. Adăugați unu contorului 

5. Repetați pașii de la 2 la 4 atâta timp cât contorul este mai mare decât zero. 

 

  



În Blocks: 

În JavaScript: 

  

let my_array: number[] = [] 

let temp = 0

let counter = 0 

player.onChat("BubbleSort", function () { 

counter = 1 

while (counter > 0) { 

counter = 0 

for (let n = 0; n <= 8; n++) { 

if (my_array[n] > my_array[n + 1]) { 

temp = my_array[n]

my_array[n] = my_array[n + 1]

my_array[n + 1] = temp

counter += 1 

} 

} 

} 

}) 
 



Activitate: Am construit o grădină zoologică 

Puteți amplasa animale într-o matrice și le puteți multiplica oriunde doriți. Vom folosi această caracteristică 

pentru a construi un țarc pentru animale și pentru a crea o grădină zoologică pe loc, oricând vrem. Când 

începe acest proiect, acesta va crea o matrice și o va umple cu animale alese de voi. 

 

Acest proiect va conține două comenzi: 

• “pen”/țarc: Apelați Constructorul să creeze un țarc împrejmuit în jurul poziției voastre, astfel încât 

animalele să nu poată scăpa. 

• “zoo”/grădină zoologică: La această comandă, MakeCode va parcurge matricea voastră și va 

multiplica două animale din fiecare tip, în interiorul țarcului. 

 

Pași: 

1. Creați un nou proiect MakeCode denumit ”Zoo”/grădină zoologică. 

2. În sertarul cu instrumente Loops există un bloc On start care va începe execuția comenzilor sale odată ce 

proiectul începe. Glisați-l în spațiul de lucru aferent codării. 

3. În sertarul cu instrumente Variables faceți clic pe butonul „Make a Variable‟.  

4. Denumiți această variabilă “animalarray” și faceți clic pe Ok. 

5. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Set în blocul On start.  

6. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Set selectați variabila animalarray.  

7. Faceți clic pe tab-ul Advanced -din sertarul cu instrumente pentru a afișa sertarul Arrays. 

8. Din sertarul cu instrumente  Arrays deplasați un bloc Create array with și amplasați-l în blocul Set. 

9. Faceți clic pe semnul Plus (+) de pe blocul Create array with pentru a adăuga încă 7 sloturi în matricea 

voastră, astfel că lungimea totală a matricii este 8. 

10. Din sertarul cu instrumente  Mobs deplasați un bloc Animal în primul slot al blocului Create array with 

înlocuind cifra 0. 

  



11. Populați restul matricii cu blocuri Animal.  Notă: puteți face clic dreapta pe blocul Animal și selecta 

Duplicate pentru a face copii ale acestui bloc în loc să glisați mai multe blocutir din sertarul cu 

instrumente. 

Creați o grădină zoologică cu 8 tipuri diferite de animale. Țineți cont de faptul că anumite animale vor mânca 

alte animale! De exemplu, oceloții și puii de găină nu se înțeleg foarte bine. Gândiți-vă la ce fel de grădină 

zoologică doriți și planificați în consecință 

12. Folosind meniul de tip ”drop-down”s în blocurile Animal, selectați diferite tipuri de animale în matricea 

voastră. 

Acum, după ce am creat Animal Array, să lucrăm la crearea unei incinte îngrădite în grădina zoologică. În 

acest scop vom folosi blocuri Builder. Constructorul este ca un cursor invizibil în joc, care poate amplasa 

blocuri foarte repede de-a lungul unui traseu. Vom îndruma Constructorul să meargă într-un punct din colțul 

sud-estic și să creeze un marcaj, care este un punct invizibil de referință. Apoi îi vom da o serie de comenzi 

pentru a se deplasa într-un pătrat, apoi îi vom spune să-și traseze calea de la marcaj cu garduri. 

13. Din sertarul cu instrumente  Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de lucru. 

14. Redenumiți comanda în “pen”. 

15. Faceți clic pe tab-ul Advanced din sertarul cu instrumente pentru a afișa sertarul cu instrumente  Builder. 

16. Din sertarul cu instrumente  Builder,deplasați Builder teleport to în blocul On chat command. 

17. Reamintim că coordonatele Minecraft sunt întotdeauna specificate în coordonate X, Y, Z, unde X este 

vest spre est și Z este nord spre sud. Vrem ca Constructorul să înceapă în colțul de nord-est al țarcului în 

raport cu Jucătorul, deci mergeți mai departe și schimbați coordonatele pentru a specifica o locație 5 

blocuri la est și 5 blocuri la nord față de poziția voastră. 

  

https://minecraft.makecode.com/reference/builder


18. În blocul Builder teleport to modificați valorile poziției la (~5, ~0, ~-5). 

Să verificăm că Constructorul se află cu fața spre direcția corectă, astfel încât să deseneze țarcul în jurul 

vostru și apoi să amplaseze marcajul de pornire pentru construire. 

19. Din sertarul cu instrumente Builder deplasați un bloc de direcție Builder face dedesubt de blocul Builder 

teleport to. 

20. Din sertarul cu instrumente Builder deplasați un bloc Builder place mark după blocul Builder face. 

Acum nu trebuie decât să instruim Constructorul să deseneze un pătrat. 

21. Din sertarul cu instrumente Loops glisați un bloc buclă Repeat și amplasați-l după blocul Builder place 

mark. 

22. Din sertarul cu instrumente Builder deplasați un bloc Builder move în bucla Repeat. 

23. Introduceți 10 în blocul Builder move pentru a indica că lungimea lateralelor țarcului vostru va fi de 10 

blocuri. 

24. Din sertarul cu instrumente Builder deplasați un bloc Builder turn după blocul Builder move în bucla 

Repeat. 

Și ultimul pas este să instruiți Constructorul să amplaseze garduri de-a lungul pătratului. 

25. Din sertarul cu instrumente Builder deplasați un bloc Builder trace path from mark și amplasați-l după 

bucla Repeat. 

26. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Builder trace path from mark selectați o împrejmuire. 



Codul vostru ar trebui să fie similar cu acesta: 

Acum deschideți o lume plană/Flat World în jocul Minecraft și introduceți "pen"/țarc în fereastra de chat. Ar 

trebui să vedeți un țarc construit în jurul vostru! Pentru o provocare suplimentară, puteți încerca să instruiți 

Constructorul să adauge o poartă de gard. 

Acum urmează partea amuzantă. Matricea este încărcată cu animale, țarcul a fost construit, iar acum este 

timpul să le lăsăm libere! Pentru această comandă, vom parcurge pur și simplu întreaga matrice și pentru 

fiecare animal din matrice, vom multiplica două dintre ele la câteva blocuri distanță de voi, dar, totuși, în 

interiorul țarcului. 

 

27. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de lucru aferent codării și 

redenumiți-l “zoo”. 

28. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați un bloc For element în blocul On chat command block al 

grădinii zoologice.  

29. În blocul For element folosiți meniul derulant în cel de-al doilea slot pentru a selecta AnimalArray. 

30. Din sertarul cu instrumente Mobs deplasați un bloc Spawn animal și amplasați-l în interiorul buclei For 

element. 

31. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați variabila value în blocul Spawn animal înlocuind animalul 

implicit ”chicken”. 

32. În blocul Spawn animal modificați poziția de multiplicare în (~3, ~0, ~0), astfel încât animalele se vor 

multiplica la câteva blocuri depărtare de Jucător.  

33. Pentru a crea perechi de animale, faceți clic dreapta pe blocul Spawn animal pentru a-l duplica. 

Codul vostru ar trebui să fie similar cu acesta: 

Întoarceți-vă în lumea Minecraft și introduceți comanda “zoo”/grădină zoologică în fereastra de chat și 

priviți animalele care apar!  



Programul Zoo complet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JavaSc

ript: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

let animalarray: number[] = [] 

player.onChat("pen", function () {

builder.teleportTo(positions.create(5, 0, -5))

builder.face(CompassDirection.West)

builder.mark() 

for (let i = 0; i < 4; i++) {

builder.move(SixDirection.Forward, 10)

builder.turn(TurnDirection.Left) 

} 

builder.tracePath(blocks.block(Block.OakFence)) 

}) 

player.onChat("zoo", function () {

for (let value of animalarray) { 

mobs.spawn(value, positions.create(3, 0, 0)) 

mobs.spawn(value, positions.create(3, 0, 0)) 

} 

}) 

animalarray = [mobs.animal(AnimalMob.Pig), mobs.animal(AnimalMob.Rabbit),

mobs.animal(AnimalMob.Ocelot), mobs.animal(AnimalMob.Horse),

mobs.animal(AnimalMob.Donkey), mobs.animal(AnimalMob.Mule),

mobs.animal(AnimalMob.Llama), mobs.animal(AnimalMob.PolarBear)] 

 



Activitate: Warp Belt/cureaua de teleportare 

 

Una dintre cele mai plăcute activități atunci când jucați Minecraft este aceea de a construi case. Adesea, 

aceste case se răspândesc în întreaga lume. Sau, uneori, în timp ce explorați, puteți face niște descoperiri 

minunate: temple sau sate ascunse în locuri îndepărtate. Poate fi o provocare să vă amintiți cum să reveniți în 

toate aceste locuri. În această activitate vă vom arăta cum să creați un instrument pe care îl puteți utiliza 

pentru a vă teleporta între toate aceste locuri diferite. 

 

Vom susține patru comenzi principale în acest program: 

 
• Delete /ștergere: Aceasta comandă va crea o matrice goală, eliminând efectiv matricea voastră 

anterioară. 
• Save /salvare: Această comandă vă va salva poziția curentă în următorul loc gol din matrice. 
• Warp: Această comandă, când este introdusă cu un număr, va teleporta jucătorul în poziția stocată la 

acel indice în matrice. 
• List /listare: Această comandă imprimă toate pozițiile din matrice, cu indicii aferenți. 

 

Pași: 
1. Creați un nou proiect MakeCode denumit “Warp”. 
2. Din sertarul cu instrumente Loops deplasați un bloc On start în spațiul de lucru aferent codării. 
3. Deschideți sertarul cu instrumente Variables și faceți clic pe butonul „Make a Variable‟. 
4. Denumiți această variabilă “warp array” și faceți clic pe Ok. 
5. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Set în blocul On start. 
6. Folosind meniul de tip drop-down din blocul Set selectați variabila ”warp array”. 

7. Faceți clic pe tab-ul Advanced din sertarul cu instrumente pentru a afișa sertarul Arrays.  
8. Din sertarul cu instrumente Arrays deplasați un bloc Create array with și amplasați-l în blocul Set. 
9. În blocul Create array with faceți clic pe semnul minus (–) aflat lângă slotul 0 pentru a modifica blocul într-

un bloc Create Empty Array. 

Acum să creăm o comandă pentru a șterge matricea noastră. Când ștergem matricea, pur și simplu dorim să 

o setăm într-o matrice goală. 

 

10. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command pe spațiul de lucru. 
11. Denumiți această comandă “delete”. 
12. Faceți clic dreapta pe blocul existent Set în programul vostru și selectați Duplicate. 
13. Glisați acest nou bloc Set în comanda voastră On chat command delete. 
14. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say după blocul Set. 
  



15. În blocul Say introduceți un mesaj de tipul “Array deleted”/matrice ștearsă. 

Pentru a salva pozițiile în matricea noastră, vom dori ca comanda ”save” doar să adauge poziția curentă la 

sfârșitul matricei noastre. 

 
16. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de lucru. 
17. Denumiți această comandă “save”. 
18. Din sertarul cu instrumente Arrays deplasați blocul Add value to end în blocul On chat command. 

19. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Add value to end selectați warp array drept matricea la 
care vrem să adăugăm valori. 

20. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Player World Position în blocul Add value to end. 
21. În final, din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say după blocul Add value to end. 
22. În blocul Say introduceți un mesaj de tipul “Position added”/Poziție adăugată. 

Jucătorul va folosi comanda ”warp” prin introducerea unui număr, cum ar fi “warp 1” sau “warp 2”, pentru a 

se teleporta într-o poziție salvată în Array/Matrice. 
23. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de lucru. 
24. Denumiți această comandă “warp”. 
25. În blocul On chat command faceți clic pe semnul plus (+) pentru a adăuga un parametru, denumit num1. 

Acesta va reprezenta indicele matricei poziției la care vă teleportați  
26. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Teleport to în blocul On chat command. 
27. Din sertarul cu instrumente Arrays deplasați un bloc Get value at în blocul Teleport to înlocuind blocul de 

poziție existent. 
28. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Get value at selectați variabila warp array. 

  



29. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați  variabila num1 în cel de-al doilea slot al bloculu Get value 

at. 

Acum, când apelați comanda ”warp” cu un număr, vă veți teleporta la poziția la care face referire indicele 

matricei respective. 
Îmbunătățiri suplimentare: 
Iată câteva moduri în care putem îmbunătăți această comandă ”warp”. 
Mai întâi, reamintiți-vă că primul element dintr-o matrice are întotdeauna indicele 0. Dar este puțin ciudat să 

introduceți "warp 0" pentru a ajunge la prima poziție din matricea noastră. Să o ajustăm astfel încât jucătorul 

să poată introduce numărul ”warp”-ului începând cu 1. Pentru a face acest lucru, trebuie doar să scădem unu 

din num1 pentru a obține indicele potrivit și vom face acest lucru în editorul JavaScript MakeCode. 

 

30. Faceți clic pe JavaScript tab din partea de sus a ecranului pentru a vedea programul vostru în editorul 

JavaScript. 

31. Găsiți funcția player.onChat “warp”. 
32. În următorul rând de cod, scădeți 1 din indice, schimbând în player.teleport (warp_array [num1 - 1]) 

33. Apoi faceți clic pe butonul Blocks din partea de sus a ecranului pentru a reveni la editorul Block. 

Există încă o îmbunătățire pe care o putem face pentru ca programul nostru să fie mai ușor de utilizat. Dacă 

jucătorul introduce un număr care este mai mare decât ultimul indice din matrice, ar trebui să existe un fel de 

avertisment. În caz contrar, este ciudat să introducem o comandă și să nu se întâmple nimic. Este o practică 

bună în programare de a oferi feedback utilizatorilor pentru introduceri de date necorespunzătoare sau pentru 

alte erori. 

34. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc If then else în On chat command warp. 
35. Din sertarul cu instrumente Logic deplasați un bloc de comparare Less than (<) în primul slot al blocului If 

then else, înlocuind true. 

36. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați variabila num1 în primul slot al blocului de comparare 

Less than (<). 

37. Din sertarul cu instrumente Arrays deplasați un bloc Length of Array în al 2-lea slot al blocului de 

comparare Less than (<). 

38. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați variabila warp array în blocul Length of Array. 

39. Faceți clic pe meniul derulant din blocul de comparare Less than (<) și selectați Less than or equal to (≤). 

Dacă indicele introdus de utilizator este mai mic sau egal cu lungimea matricei noastre, este bine și le vom 



teleporta în acea poziție. În caz contrar (else), ar trebui să furnizăm utilizatorului un mesaj de eroare. 

40. Deplasați blocul existent Teleport to în clauza if a blocului If then else. 
41. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say în clauza else a blocului If then else. 
42. În blocul Say introduceți un mesaj de tipul “Sorry, no such location”/Ne pare rău, nu există o asemenea 

poziție. 

O ultimă comandă de creat pentru a finaliza! Să creăm o modalitate de a tipări toate valorile din matrice, 

astfel încât să le putem înregistra ulterior. Vom parcurge fiecare indice din matrice și îl vom imprima 

împreună cu poziția corespunzătoare. 

43. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc On chat command în spațiul de 
lucru. 

44. Denumiți această comandă “list”. 
45. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Set în blocul On chat 

command. 
46. Folosind meniul de tip ”drop-down” din blocul Set selectați variabila num1. 

47. În blocul Set introduceți numărul 1 ca fiind valoarea inițială. 
48. Din sertarul cu instrumente Loops glisați o buclă For element după blocul Set. 
49. În blocul For element folosiți meniul derulant pentru variabile pentru a selecta variabila warp array. 
50. Din sertarul cu instrumente Player deplasați un bloc Say în bucla For element. 
51. Dedesubt de tabul Advanced din sertarul cu instrumente  veți găsi sertarul Text. Din sertarul cu 

instrumente Text deplasați un bloc Join în blocul Say. 
52. Din sertarul cu instrumente Variables glisați atât variabila num1 cât și variabila value în cele două sloturi 

ale blocului Join. Astfel se va imprima indicele matricei, precum și valoarea matricei, dar aceste numere 
vor fi strânse împreună. Așa că să introducem spațiu între ele. Cel mai simplu mod de a face acest lucru 
este în JavaScript. 

53. Faceți clic pe tabul JavaScript din partea de sus a ecranului pentru a vedea programul vostru în editorul 

JavaScript. 
54. Găsiți funcția player.onChat “list” și, în cadrul funcției, găsiți rândul player.say ("" + num1 + value).  
  



55. Modificați această linie de cod în player.say (num1 + “ : “ + value). 

56. Apoi faceți clic pe butonul Blocks din partea de sus a ecranului pentru a reveni la editorul Block. 
57. Din sertarul cu instrumente Variables deplasați un bloc Change după blocul Say. 
58. În blocul Change folosiți meniul derulant pentru a selecta variabila num1. 

Acum dispuneți de un mod propriu de a urmări pozițiile importante din lumea voastră în timpul unei sesiuni 

Minecraft! Rețineți că ieșirea din programul vostru vă va reseta matricea, așadar ar fi o idee bună să faceți o 

captură de ecran sau să scrieți lista tuturor coordonatelor voastre. 

 

Program final: 

 

  



JavaScript: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

let warp_array: Position[] = [] 

let num1 = 0 

player.onChat("warp", function (num1) {

if (num1 <= warp_array.length) { 

player.teleport(warp_array[num1 - 1]) 

} else { 

player.say("Sorry, no such location") 

} 

}) 

player.onChat("delete", function () {

warp_array = []

player.say("Array deleted") 

}) 

player.onChat("save", function () {

warp_array.push(player.position())

player.say("Positon added") 

}) 
player.onChat("list", function () { 

num1 = 1 

for (let value of warp_array) { 

player.say(num1 + " : " + value) 

num1 += 1 

} 

}) 

warp_array = [] 



Proiect independent: Artă cu matrici 

 

Pentru proiectul independent din acest capitol folosiți o matrice pentru a crea o lucrare de artă. 

 

Pentru inspirație, aruncați o privire asupra proiectului denumit Rainbow Beacon în categoria Super Powers 

din Code Connection. Acest proiect încarcă o matrice cu lână colorată și apoi o înalță direct spre cer, cât vezi 

cu ochii. 

Cum ați putea modifica acest proiect? Ați putea să faceți un curcubeu care se întinde până la orizont? Sau să 

creați un pătrat plan cu un model cu curcubeu? Cu matrice și bucle, aveți puterea de a crea o lucrare de artă 

enormă, care se întinde în afară și în sus, în diferite dimensiuni. Vedeți ce fel de lucrare colorată și 

multidimensională puteți crea! 

 

Câteva idei: 

• Creați desene și modele prin plasarea de diferite inserții de gresie decorată dintr-o matrice 

• Creați un grafic de bare lăsând să cadă diferite cantități de nisip din cer pe baza numerelor dintr-o 

matrice 

• Creați un model folosind o serie de blocuri de lână alb-negru. 

 

Proiectul vostru ar trebui să facă următoarele: 

• Utilizați o matrice de elemente 

• Accesați elementele din matrice fie în ordine, fie la întâmplare 

• Accesați numai indicii care există în matrice (fără acces ”în afara limitelor”) 

 

  



Jurnal Minecraft 
 

Compuneți o intrare în jurnal abordând următoarele: 

• Ce tip de lucrare/ ați decis să faceți? Ce face programul vostru? 

• Descrieți modul în care programul vostru își creează lucrarea. 

• Cum ați asigurat că sunt accesați numai indicii valabili? 

• Includeți cel puțin o captură de ecran a lucrării voastre. 

• Înregistrați proiectul pe web și includeți adresa URL aici. 

 

NOTĂ: Dacă ați decis să îmbunătățiți una dintre activitățile acestei lecții, vă rugăm să vorbiți despre noul cod 

pe care l-ați scris în plus față de ceea ce a fost deja pus la dispoziție în lecție. 

 

Evaluare 

 

 1 2 3 4 

Jurnal Înregistrării în 

jurnalul Minecraft 

îi lipsesc 4 sau 

mai multe din 

prompt-urile 

necesare. 

Înregistrării în 

jurnalul Minecraft 

îi lipsesc 2 sau 3 

din prompt-urile 

necesare. 

Înregistrării în 

jurnalul Minecraft 

îi lipsește 1 din 

prompt-urile 

necesare. 

Jurnalul Minecraft 

abordează toate 

prompt-urile 

necesare. 

Proiect Proiectului îi 

lipsesc toate 

elementele 

necesare. 

Proiectului îi 

lipsesc 2 din 

elementele 

necesare. 

Proiectului îi 

lipsește 1 din 

elementele 

necesare. 

Proiectul creează o 

piesă de artă, în 

mod eficient și 

efectiv. Matrice Matricea este creată 

incorect sau nu este 

accesată deloc. 

Matricea este creată 

corect, unele 

elemente nu sunt 

accesibile, și există 

acces în afara 

limitelor. 

Matricea este 

creată corect, este 

posibilă accesarea 

tuturor 

elementelor, sau 

nu există acces în 

afara limitelor. 

Matricea este 

creată corect, este 

posibilă accesarea 

tuturor 

elementelor, fără 

acces în afara 

limitelor.  

 


