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4ª Parte: Fluxograma e Laços
            Vamos aprender neste tutorial  a trabalhar com lógica de programação utilizando fluxogramas, 
muito útil na organização de qualquer projeto de programação, principalmente jogos. Mas antes, vamos 
relembrar os comandos estudados até agora.
 

Parte 1 Parte 2 Parte 3
- REM
- CLS
- PRINT
- IMPUT
- LOCATE
- END

- COLOR
- SLEEP
- UCASE$
- LCASE$
- LEN
- LEFT$
- RIGHT$
- MID$
- LTRIM$
- RTRIM$
- SPACE$
- STR$
- VAL
- ASC
- CHR$

- TIME$
- DATE$
- TIMER
- IF / THEN
- IF / THEN / ELSE
- IF / THEN / ELSEIF
- SELECT CASE
- GOTO
- PRINT SPC(N)
- PRINT USING
- LINE IMPUT
- INKEY$

             
            Umas das primeiras coisas que aprendi quando comecei a programar é que, antes de sentar no 
micro para codificar qualquer coisa, devemos, antes de tudo, “rabiscar” no papel um fluxograma do que 
queremos.  Devemos  raciocinar  sobre  a  melhor  lógica  a  ser  usada  para  solucionar  o  problema  e 
esquematizar  no  papel  a  melhor  solução  para  o  mesmo  problema.  Isto  gera  um código  organizado, 
otimizado, limpo! 
            Os principais blocos serão utilizados para a montagem de fluxogramas são:
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            Basicamente os símbolos que iremos utilizar são estes. Obviamente eles não são “fechados”, ou 
seja, um livro ou outro utiliza um desenho diferente para representar e ‘entrada’ o ‘processamento’, etc. 
Mas no geral, a idéia é a mesma.
            A título  de exemplo,  vamos elaborar  um fluxograma de um programa clássico que sempre  é 
explorado em cursos iniciais de programação (em Universidades ou não). Vejamos:
 
Exemplo 1:
            - Montar o fluxograma e o programa que calcula a média aritmética dos estudantes de uma classe.
            Solução:
 
            Abaixo segue o fluxograma:

 
            e o código em Qbasic do fluxograma acima:
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            Vejamos agora uma variação deste programa.

Exemplo 2:
            - Montar o fluxograma e o programa que calcula a média aritmética dos n estudantes de uma 
classe.
            Solução:
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            Vamos explicar passo-a-passo a lógica do programa.
-  O bloco  INÍCIO possui  os  comandos  referentes  a  limpeza  de  vídeo  e  também as  declarações  de 
variáveis. Neste caso devemos declarar CONT, N_ALUNOS, N, N1, N2 e N3.
 -  O segundo bloco  atribui  a  variável  CONT o  valor  1.  Esta  variável  é  a  responsável  por  fazer  a  
contagem  de  alunos,  ou  seja,  é  o  nosso  “contador”  de  programa.  Acostume-se  com  essa  palavra 
(CONTADOR) pois ela será muito útil na programação de jogos. Todo jogo, pois mais simples que seja,  
sempre tem algum tipo de contador.
 
- Em seguida o micro pergunta ao usuário quantos alunos possui aquela classe. Isto é feito com INPUT e  
o valor é armazenado na variável N_ALUNOS. Esta variável deve ser do tipo inteiro.
 
- No próximo bloco o programa começa a pedir as notas que o aluno de número 1 tirou nos testes. Neste  
caso, fizemos um programa que pede três notas, N1, N2 e N3.
 
- Em seguida é feito o processamento da média e o resultado é armazenado em N.
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- Este resultado é impresso no vídeo(*).
 
- A média do primeiro aluno já foi calculada, está na hora de passar para o segundo aluno. O contador é  
então incrementado, CONT = CONT + 1, ou seja, CONT (que tem armazenado o valor 1), recebe CONT  
+ 1, isto é, 1 + 1 = 2. Então, CONT agora passa a ser 2 o que é o mesmo que aluno de número 2.
 
- O próximo bloco analisa se o contador ultrapassou o número de alunos da classe. Vamos supor que 
temos 30 alunos, no final da média do trigésimo aluno o contador é incrementado fazendo com que seu  
valor passe a ser 31. Então o bloco irá verificar se o contador ultrapassou o número de alunos da classe,  
se o resultado for verdadeiro, então não tem mais nada a ser processado e o programa termina, caso 
contrário (se for falso) o programa é “desviado” para o rótulo (label) chamado ‘repetir’. Note que o  
label repetir leva o programa justamente no ponto em que ele pede as notas!
 
Observação:
            Este é um programa bem “bobo”, mas que ilustra bem o uso de fluxograma como um poderoso  
recurso visual para o programador. Em (*), o resultado impresso no vídeo, para este programa, deve ser  
anotado pelo usuário, já que ele não foi projetado para salvar nada em arquivo e nem mesmo os nomes  
dos estudantes é inserido ou mencionado pelo simples programa. Além disso, existe uma maneira muito 
melhor de criar um programa deste tipo, que seria utilizar matrizes ou arrays, mas isto será discutido em  
tutoriais futuros. Por hora, fica este simples exemplo como ilustração do uso de fluxogramas!
 
Em código Qbasic, fica assim:
CLS
‘// .................... Declarando as variáveis .............................
DIM cont, n_alunos AS INTEGER
DIM n, n1, n2, n3 AS SINGLE
‘//..........................................................................................
 INPUT “Quantos alunos possuem na classe? “; n_alunos
 
repetir:
‘// .......... Entrada via teclado das notas ...........................
PRINT “Digite a primeira nota: “; n1
PRINT “Digite a segunda nota: “; n2
PRINT “Digite a terceira nota: “; n3
 
‘// ......... Bloco de processamento ......................................
n = (n1+n2+n3) /3
 
‘// ........ Imprime o resultado no vídeo ..............................
PRINT “A média do aluno “; cont;” é: “; n
 
‘// ....... Incrementa contador ............................................
cont = cont + 1
‘// ...... Desvio ...................................................................
IF cont > n_alunos THEN END ELSE GOTO repetir

             Muito bem! Mas antes de continuar com os fluxogramas, iremos aprender alguns commandos 
novos do QB. São os comandos de “repetições”, “laços” ou “loopings”. São eles:
 
DO  /  LOOP   ::  Este  é  um  comando  de  looping  (repetição)  muito  comum,  inclusive  em  outras 
linguagens como C/C++,  Pascal,  Fortran,  Delphi, etc. Em português seria o mesmo que FAÇA ISTO 
(DO)  e volte ao comando FAÇA ISTO (LOOP). Ou seja, todos os comandos que estiverem entre DO  e 
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LOOP serão  repetidos  indefinidamente  até  que  uma  condição  de  saída  seja  satisfeita.  Neste  caso,  o 
DO/LOOP corresponde a um laço infinito. Veja a sintaxe:
            Sintaxe:
                        Do
                                   ... comandos...
                        Loop
 
Ex:
            Cls
            Dim C as integer
            C = 1
            Do
                        Print C
                        C = C + 1
            Loop
 
Observação: O programa acima  ilustra  o  uso do  DO/LOOP. Temos  um laço  infinito  sem qualquer 
condição  de  saida.  Para  parar  a  execução  do  programa  tecle  simultâneamente  CTRL +  BREAK. O 
BREAK fica do lado do SCROLL LOCK.
 Uma variante deste comando é o DO / LOOP UNTIL. Veja a sintaxe:
             Do
                        ... comandos...
            Loop Until <condição>
             A  condição  depois  do  Loop  Until  corresponde  a  uma  “situação”  para  que  o  laço  seja 
interrompido. Isto é muito útil e corresponde a uma programação mais lógica do que ficar num looping 
infinito. 
Ex1:
            Cls
            Dim C as integer
            C = 1
            Do
                        Print c
                        C  = c + 1
            Loop until c <= 100
            End
 
Ex2:
            Cls
            Dim C as integer
            C =1
            Do
                        Print C
                        C = C + 1
            Loop Until inkey$=chr$(27)
            End
 
Observação: O exemplo 2 ilustra uma saída muito comum para o laço. O “Loop Until inkey$=chr$(27)” 
espera que a tecla ESC seja pressionada. O CHR$(27) corresponde ao código ASC da tecla ESC.
 
EXIT   ::   Este comando permite sair de um laço. Ele permite sair de uma das seguintes sentenças: DEF, 
FUNCTION, SUB, DO ou FOR. Desta forma teremos algo do tipo:
            EXIT DEF
            EXIT FUNCTION
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            EXIT SUB
            EXIT DO
            EXIT FOR
 
Ex:
            Cls
            Dim C as integer
            C= 1
            Do
                        Print C
                        C = C + 1
                        If C=100 then exit do
            Loop
            End
  
WHILE / WEND   ::  Outro tipo de laço. Em português seria ENQUANTO condição for verdadeira faça 
(WEND corresponde ao retorno a função WHILE). A diferença entre DO  e o WHILE é que o DO faz a 
verificação no final do laço e o WHILE faz a verificação logo no início, ou seja, com DO os comandos do 
laço são executados pelo menos uma vez enquanto que com o WHILE estes comando podem nunca 
serem executados se a condição não for satisfeita.
            Sintaxe:
                        WHILE < condição >
                                   ... comandos ...
                        WEND

Ex1:
            Dim C as integer
            C = 1
            While C = 0
                        Print “Esta mensagem não será impressa”
            Wend
            Print “Nenhum comando do loop foi executado, pois a condição não foi satisfeita”
            End
 
Ex2:
            Dim C as integer
            C = 1
            While C <= 4
                        Print “Mensagem”
                        C = C + 1
            Wend
            Print : Print “o laço foi executado  4 vezes”
            End
  
FOR / NEXT   ::  Este é provavelmente um dos comandos de laços mais utilizados em programação 
BASIC e também em outras linguagens.  O laço FOR / NEXT está  presente  em todas as linguagens 
modernas (ou pelo menos a “idéia” por trás do FOR / NEXT). A diferença deste laço para os demais é 
que não há condição a ser satisfeita para a execução do mesmo. Ele é um laço por si só e vai executar as 
funções entre o FOR e o NEXT tantas vezes você mandar ele executar.
            Sintaxe:
            FOR <variável> =  <N1>  TO  <N2>  [STEP <passo>]
                        ... comandos...
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            NEXT <variável>
 
Ex1:
            Cls
            Dim i as integer
            For i=1 to 10
                        Print i
            Next i
            End
 
            Independentemente de qualquer condição,  o laço acima irá se repetir  10 vezes,  começando a 
contagem em 1 e terminando em 10. Em cada contagem é atrituído a variável inteira i o valor do laço. O 
passo (STEP) não está presente, então o compilador interpreta que o passo será 1 (por default).
 
Ex2:
            Cls
            Dim j as integer
            For j=0 to 10 step 2
                        Print j
            Next j
            End
 
            Agora a variável j assume inicialmente o valor 0, o laço é executado e j é incrementado de 2 e 
passa a ser 2 (STEP 2) e assim por diante, até 10!
 
Ex3:
            Cls
            Dim i, j as integer
            For i=0 to 10 step 2
                        For j=10 to 1 step -1
                                   Print i, j
                        Next j
            Next i
            End
 
            Podemos “aninhar” laços utilizando FOR, isto é, colocar um laço dentro de outro laço. Além 
disso,  é  possível  trabalhar  com contagens  regressivas,  basta  começarmos  a  contagem de um número 
maior para um número menor e também ajustar o passo para um valor negativo.
 Ex4:
            Cls
            Dim i as integer
            For i=1.25 to 5.25 step 0.25
                        Print i, i – 0.25
            Next i
            End
 
            É possível criar laços com incremento de números fracionários.
 
            Com isso acabamos os comandos referentes  a “laços” ou “looping”.  Agora,  como um laço é 
representado em fluxograma? Para ilustrar isto, vou utilizar o exemplo 4. Veja:
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            Agora, finalmente o usuário que está acompanhando este tutorial e que pretende criar o seu jogo, 
irá compreender qual deve ser os requisitos que todo game deve ter para se tornar um projeto funcional e 
que caminha sempre organizado. Se iniciar  um projeto apenas digitando uma série de comandos e ir 
construindo “a coisa” sem um planejamento prévio irá levá-lo a um beco sem saída mais cedo ou mais 
tarde e, seu programa, está fadado a terminar na gaveta, como todos os outros. Portanto, busque sempre 
trabalhar com planejamento. 
            Não importa o tipo de jogo, seja profissional ou não. Se foi feito pelo ACLIVE ou pelos criadores 
de DOOM ou METAL GEAR, todo o game apresenta sempre o mesmo fluxograma básico e todo o 
projeto deve ser elaborado em cima dele. Guarde este fluxograma e toda vez que for iniciar um novo 
projeto, inicie sempre por ele, não importa se está programando em BASIC ou C/C++, a lógica é sempre 
a mesma, o que muda são os códigos.
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            Veja a descrição de alguns blocos do fluxograma acima:
 

- INÍCIO / APRESENTAÇÃO: 
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            Inicia a engine; ajusta as variáveis globais do jogo; exibe o “logo” do desenvolvedor e do jogo; 
passa o trailler se tiver. Envia para a sub-rotina do primeiro menu.
 
- RESPOSTA DO JOGADOR:
            Esta é a parte em que o jogo vai receber as respostas do jogador, seja via teclado, mouse ou com 
joystick. Geralmente é um sub-programa.
 
- ATUALIZAÇÕES:
            Nessa  parte  o  jogo vai  atualizar  todas  as  variáveis  que  precisam ser  modificadas  (como o 
horário, por exemplo) e também analisar as respostas do jogador. Nesta parte o jogo precisa reagir aos 
comandos do jogador. Por exemplo, se o usuário aperta o botão de tiro, o jogo verifica se acertou o alvo  
nesta etapa e/ou verifica se o oponente realizou alguma ação. Por exemplo, o oponente desvia do tiro do  
jogador. Geralmente é um sub-programa.
 
- DESENHA JOGO:
            Exibe no screen os gráficos, luzes, efeitos, fundo (background), sprites, etc. utilizados no jogo.  
Geralmente é um sub-programa
 
- APRESENTAÇÃO:
            Trata-se de uma apresentação de game_over. Pode ser apenas uma imagem ou uma cena de CG.
 
- APRESENTAÇÃO FINAL:
            Numa saída voluntária do game por parte do jogador, para retornar ao sistema operacional  
corrente, o game exibe uma apresentação final. Aqui também pode estar incluído uma rotina para uma 
apresentação de “zerou o game” antes de sair para o sistema, mas ai fica a cargo do programador.  
Geralmente é um sub-programa.
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EXERCÍCIOS:

1] Escreva o código do fluxograma de um game básico (observe o fluxograma acima).
 
2] Faça um programa que calcula a média aritmética de uma turma de 20 alunos e que foram avaliados 4 
vezes sendo que cada avaliação vale 10 pontos.
 
3] Escreva um programa que calcula as raízes de uma equação do segundo grau. Crie as entradas para os 
coeficientes a, b e c e uma rotina de teste, que imprime se a equação tem ou não raízes reais.
 
4] Cria um programa que imprima no vídeo todos os números pares de 0 a 100. 
 
5] Idem para os números ímpares de 0 a 100.
 
6] Faça um programa que faça a contagem de números ímpares existente entre 0 e 5000.
 
7]  Monte  uma  “bomba  virtual”!  Um contador  de  10  a  0  que,  no  zero  apareça  a  mensagem:  “seu 
computador acaba de explodir!”
 
8] Usando laços “aninhados” crie um relógio! [Se vira nos trinta!!!!]
 
9] Reconstrua o jogo da velha já explorado nos tutoriais anteriores, só que agora utilizando os comandos 
de laço e rotina de saída quando não quiser jogar mais.
 
10] Crie o “jogo da forca” com os conhecimentos adquiridos até aqui. Crie um menu, faça um pequeno 
tutorial utilizando PRINT, níveis de dificuldades pelo número de letras que as palavras possuem, etc. Seja 
o mais “ergonômico” possível. Use a lógica básica para descrito neste tutorial. De preferência, utilize o 
código escrito no exercício 1.
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