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Despre miniproiect 

- versiunea 1.0 - 
 
Miniproiectul trebuie să reflecte capacitatea de a utiliza practic limbajul Java prin realizarea unui 
program de-sine-stătător sau a unui applet. 
Timpul alocat pentru realizare trebuie să fie de maximum 40 ore (inclusiv lucrul în laborator). 
 

1. Alegerea temei 

Tema aleasă trebuie să fie un program/applet de complexitate relativ redusă. 
Iată câteva sugestii de temă: 

• Jocul moară (Ńintar) 
• Jocul dame 
• Suport pentru jocul de şah – doar reprezentarea şi validarea mutărilor corecte cu vizualizare 
• Parcurgerea labirinturilor de către un robot 
• Simularea unui mic aeroport cu o pista de aterizare, aerogara, zona de parcare pentru 

maximum 4 avioane de aceleaşi dimensiuni şi turn de control 
• Simularea unui ecran radar de la un aeroport şi a dialogului controlor de zbor – pilot pentru 

maximum 20 avioane prezente simultan pe radar 
• Simularea comportamentului unui automat numeric  

 

2. Paşii de urmat pentru realizare 

Paşii sugeraŃi în realizare sunt următorii: 
 

1. Realizarea unui document de cca. 1 pagină care să descrie elementele esenŃiale ale 
problemei. 

2. DescoperiŃi clasele necesare rezolvării folosind cartele CRC (Clase ResponsabilităŃi 
Colaboratori) 

3. RealizaŃi o diagramă preliminară de clase 
4. SchiŃaŃi algoritmii care trebuie implementaŃi de metode folosind pseudocod. 
5. ImplementaŃi, depanaŃi si testaŃi soluŃia aleasă 
6. FinalizaŃi documentaŃia şi creaŃi un fişier .jar cu cele ce trebuie livrate 

3. Ce trebuie livrat la susŃinerea proiectului 

La susŃinerea proiectului trebuie livrat un fişier .jar numit după regula: 
 
 <număr_grupa>_<nume_student>_<prenume_student>.jar 
unde: 

– < număr_grupa> reprezintă numărul grupei. D.e. 3219 
– <nume_student> reprezintă numele de familie Dvs. D.e. Ionescu 
– <prenume_student> reprezintă prenumele Dvs. D.e. Alexandru 

Astfel, studentul Ionescu Alexandru din grupa 3219 va livra rezultatul proiectului in fişierul numit 
3219_Ionescu_Alexandru.jar 
 
ConŃinutul fişierului arhivă .jar: 
 

– pachetul care conŃine programul, inclusiv sursele şi documentarea generată de javadoc. 
– un document creat cu Microsoft Word şi salvat în format .rtf care să conŃină specificarea 

temei (ceea ce aŃi scris la primul pas de realizare) şi diagrama de clase (şi diagrame de 
obiecte, dacă e cazul) pentru program 
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4. Termenul de predare/susŃinere 

Proiectul va fi predat/prezentat la ultima oră de laborator. 

5. Criterii de evaluare 

La evaluare vom urmări următoarele criterii: 
 

– Calitatea şi claritatea concepŃiei 
– Fidelitatea implementării 
– Corectitudinea implementării 
– RobusteŃea implementării 
– Complexitatea temei 
– Originalitatea ideii 
– Calitatea documentaŃiei 
– Respectarea stilului de programare recomandat 
 

6. Precizări 

Copierea proiectului altui coleg sau prezentarea unui program descărcat de pe Web / obŃinut în alt 
mod ca fiind o realizare proprie va fi sancŃionată în mod corespunzător. 
 

 


