
LIMBAJE DE PROGRAMARE –
ELEMENTE DE BAZĂ

1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE
1 .1 .  E VO L UȚ IA  L IMB A JELO R DE  PR O G R A MA R E



1.1. Evoluția limbajelor de programare

• In clasa a IX-a, s-au construit algoritmi pentru rezolvarea 
unor probleme diverse arii de activitate (matematică, fizică, 
chimie etc.). Algoritmii au fost reprezentați prin secvențe 
pas cu pas sau în pseudocod. Pentru a prelucra un algoritm 
prin intermediul unui sistem de calcul, algoritmul trebuie 
descris într-un limbaj de programare.



• Limbajul de programare reprezintă un mijloc de 
comunicare între utilizatorul uman, care este 
programatorul, şi sistemul de calcul.

• Descrierea algoritmului în limbaj de programare se face cu 
ajutorul un program.

• Un program este o succesiune de comenzi — instrucțiuni ce 
vor fi executate de sistemul de calcul.

• Un calculator poate să „înțeleagă“ mai multe limbaje de 
programul întrucât fiecare limbaj are un „traducător“ —
compilator propriu.



• Evoluția limbajelor de programare a avut loc în paralel cu evoluția
sistemelor de calcul.
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Evoluția limbajelor de programare



Generațiile cele mai importante ale 
limbajelor de programare

Limbaje cod-maşină

• Denumite şi limbaje de bază sau de nivel zero, limbajele cod-maşină
descriu instrucțiunile în sistemul de numerație binar (secvențe de 1 şi 0). 
Programele sunt executate numai de calculatorul pentru care au fost 
scrise.

• Primul program a fost realizat pentru maşina mecanică a lui Charles 
Babbage (1834) de către contesa Ada Lovelace, fiica poetului Lord Byron.



Limbaje de asamblare

• Limbajele de asamblare au la bază un set de coduri (mnemonice) care 
sunt reprezentări simbolice ale instrucțiunilor mașină. Un program 
specializat, asamblorul, translatează aceste coduri în sistemul binar, 
astfel încât să poată fi decodificate şi prelucrate de procesorul 
calculatorului. Fiecare tip de procesor are un limbaj de asamblare 
propriu.



Limbaje de nivel înalt

• Limbajele de programare de nivel înalt sunt mai apropiate de limbajul 
natural în care gândim şi comunicăm noi. Aceste limbaje folosesc 
cuvinte din vocabularul limbii engleze, sunt accesibile şi au  o arie 
largă de aplicație: calcule științifice sau economice, reprezentări 
grafice, probleme de optimizare, jocuri.



• Cele mai reprezentative limbaje de nivel înalt sunt:

• FORTRAN (FORmula TRANslation) — a apărut în anul 1955, fiind destinat calculelor tehnico-
ştiințifice.

• COBOL (COminon Businesss Oriented Language) — a apărut în anul 1960; limbajul este orientat 
spre rezolvarea problemelor economice.

• BASIC (Begginer’s Allpurpose Symbolic Instructions Code) — limbajul a lost conceput în anul 1964, 
impunându-se puternic în perioada 1975-1980. Variantele  realizate mai  recent (Quick Basic, Visual 
Basic) sunt utilizate cu succes pentru dezvoltarea unor aplicații complexe.

• PASCAL definit în anul 1971 de către Niklaus Wirth, a fost îmbunătățit in noi variante: Turbo Pascal, 
Borland Pascal, Delphi varianta vizuală. Versiunea vizuală permite şi programarea orientată spre 
obiecte (OOP).

• C/C++ este creat în anul 1972 de către Dennis Ritchie şi Brian Kernigham de la firma Bell 
Laboratories pentru dezvoltarea sistemului de operare Unix. Acest limbaj dispune de facilități 
specifice limbajelor de asamblare (calculul pe biți, prelucrarea adreselor) Versiunea C++ a fost 
dezvoltată de dr. Bjarne Stroustrup în laboratoarele AT&T pentru programarea orientală pe obiecte.

• JAVA a fost proiectat în cadrul companiei Sun Microsystems pentru aparatura electronică 
inteligentă conectată la rețea, pornind de la limbajul C/C++ limbajul JAVA este dedicat programării 
în Internet.

• LISP (LISt Processing Language), creat în 1965, şi PROLOG (PROgramming LOGic), creat în 1973 —
sunt limbaje dedicate rezolvării problemelor de inteligență artificială.



Stiluri de programare

• Evoluția limbajelor de programare a determinat formarea mai multor de programare. 
Stilul de programare reflectă atât modul de gândire al programatorului, cât şi felul în care 
acesta descrie algoritmul la nivel de program

1. Programarea nestructurată — stil „liber“ de programare, fără reguli,din acest motiv, 
programele nestructurate au un aspect „dezordonat“, fiind mai greu de urmărit şi de 
depanat. Acest stil de programare este specific programatorilor care folosesc limbajele de 
programare FORTRAN, BASIC.

2. Programarea structurată—stil de programare care respectă principiul ”orice program 
poate îl implementat doar prin structuri de control secvențiale, alternative sau repetitive“ 
(teorema de structură Bohm şi Jacopini). Programele structurate pot fi realizate doar în 
limbajele de programare care au instrucțiuni echivalente structurilor de control. Pascal şi
C/C++ sunt astfel de limbaje.

3. Programarea orientată spre obiecte (OOP) — tendință nouă de programare care îmbină 
programarea structurată cu tehnica descrierii datelor şi a prelucrării prin analogie cu 
obiectele din lumea reală. Un obiect este descris prin caracteristici şi funcții, poate proveni 
din alt obiect sau poate genera, prin transformare un obiect nou. Limbajele de programare 
Pascal şi C/C++ au şi versiuni OOP.

• In acest manual, sunt prezentate elemente de bază ale programării structurate utile unui 
programator începător, cu exemplificări în limbajele Pascal şi C/C++.


