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Obiective
La terminarea cursului, studenþii trebuie sã:
a) posede cunoºtinþe sistematice despre fundamentele programãrii bazate pe componente;
b) aibã o înþelegere clarã a termenilor de componentã, interfaþã, polimorfism;
c) cunoascã asemãnãrile ºi deosebirile dintre programarea bazatã pe componente ºi programarea orientatã pe obiecte în ceea ce priveºte moºtenirea ºi compunerea;
d) fie avizaþi asupra importanþei aspectelor de scalã, granularitate ºi arhitecturã a componentelor
Continut
1. Definiþia componentelor soft
1.1. Termeni de bazã: componentã, obiect, modul, interfaþã, reutilizare
1.2. Aspecte de standardizare
2. Componente, interfeþe, reentranþã
2.1. Tipuri de interfeþe pentru componente
2.2. Pãrþile unui contract
2.3. Relaþia client-server în sisteme procedurale, obiectuale ºi bazate pe componente
2.4. Componentele în sisteme distribuite
3. Polimorfismul
3.1. Conceptul de tip de date în limbajele de programare
3.2. Extensibilitatea tipurilor ºi extensibilitatea independentã a componentelor
3.3. Siguranþa în funcþionarea sistemelor bazate pe componente
3.4. Evoluþia interfeþelor ºi contractelor
4. Modalitãþi de implementare a polimorfismului
4.1. Tipuri de moºtenire
4.2. Avantajele ºi dezavantajele folosirii moºtenirii
4.3. Moºtenirea de interfeþe
4.4. Delegarea, compunerea, moºtenirea ºi polimorfismul
5. Aspecte de scalã ºi granularitate a componentelor
5.1. Impactul componentelor asupra dezvoltãrii de soft
5.2. Componentele ºi procesul de dezvoltare
5.3. Execuþia sistemelor bazate pe componente
5.4. Întreþinerea sistemelor bazate pe componente
6. Arhitectura sistemelor bazate pe componente
6.1. Modalitãþi de reutilizare a componentelor
6.2. Tipuri de componente în raport cu modalitatea de reutilizare
6.3. ªabloane de proiectare
6.4. Cadre de aplicaþie
6.5. Arhitectura sistemelor bazate pe componente
7. Stiluri de programare în sistemele bazate pe componente
7.1. Programarea orientatã pe conexiuni
7.2. Evenimente ºi mesaje
7.3. Interfeþe dispecer ºi metaprogramare
7.4. Limbaje script
8. Modele de conectare pentru componente
8.1. Caracteristici generale ale unui model de conectare
8.2. OMG CORBA, OMA
8.3. Sun Java: JavaBeans, Enterprise Java Beans
8.4. Microsoft: COM, ActiveX, COM+, .NET 

Tematica seminariilor/laboratoarelor
Primele seminarii vor fi dedicate trecerii în revistã a surselor de informaþie disponibile pe Internet ºi planificãrii tematicii seminariilor urmãtoare. Seminariile de la 3 la 11 vor consta în prezentarea de referate de cãtre studenþi, iar în seminariile de la 12 la 14 se vor prezenta mini-proiecte.
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Evaluare
Nota finalã va reflecta activitatea de seminar/laborator, calitatea proiectului realizat ºi rezultatul la examenul scris. Se acordã (pe o scalã de notare cu 10 puncte):
1p din oficiu
1p prezenta la seminar/laborator
2p proiectul realizat
2p referatul prezentat.
4p examenul scri

