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III. Obiectivele disciplinei
1. Intelegerea notiunilor de algoritm partial si total corect;
2. Formarea deprinderilor de proiectare a algoritmilor in paralel cu demonstrarea corectitudinii lor;
3. Cunoasterea metodelor de testare si verificare a sistemelor soft;
4. Formarea deprinderilor de proiectare a programelor corecte din specificatii;
5. Formarea unui stil modern de programare.


IV. Conţinutul disciplinei
I. Teoria corectitudinii programelor (4 cursuri)
 -  Specificarea programelor.
 - Metoda lui Floyd de demonstrare a corectitudinii.
 - Metoda lui Hoare de demonstrare. 
 - Axiome şi reguli pentru logica Floyd-Hoare: completitudine şi necontradicţie. 
 - Dezvoltarea corecta a programelor din specificaţii
 - Evoluţia istorică a corectitudinii programelor. Contribuţii: Floyd, Hoare, Dijkstra, Gries, Droomey, Morgan
II. Verificarea şi validarea sistemelor  (3 cursuri)
 - conceptele verificare şi validare; asemănări şi deosebiri
 - metode de verificare
 - inspectarea programelor
 - necesitatea documentării programelor
 - execuţie simbolică
III. Testarea programelor. (3 cursuri)
 - conceptul de testare
 - tipuri de testare: a unei proceduri, a unui modul, T.de integrare,  T. de regresie, T. sistemului, T.de acceptare
 - criterii de testare
 - determinarea datelor de test
 - automatizarea testării
IV. Verificarea modelelor (model checking) (2 cursuri)
V. Legătura între diferitele metode de verificare (2 cursuri)
 - corectitudine-inspectare-testare-execuţie simbolică
 - Cleanroom. Program Quality
 - Impactul teoriei corectitudinii programelor asupra programarii. Reguli de programare.
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
C1 (+S1) Obiectul cursului. Noţiunea de corectitudine a programelor 
C2 (+S2) Metoda lui Floyd de demonstrare a corectitudinii.
C3 (+S3)  Metoda axiomatică a lui Hoare de demonstrare a corectitudinii. 
C4 (+S4) Evoluţia istorică a corectitudinii programelor. Contribuţii: Floyd, Hoare, Dijkstra, Gries, Droomey, Morgan
C5 (+S5) Dezvoltarea corecta a programelor din specificaţii
C6 (+S6) Verificarea şi validarea sistemelor: concepte, metode, asemănări şi deosebiri
C7 (+S7) Inspectarea programelor
C8 (+S8) Documentarea programelor: necesitate, reguli, automatizare
C9 (+S9) Execuţie simbolică
C10 (+S10). Testarea programelor:  conceptul de testare,  tipuri de testare: a unei proceduri, a unui modul, a mîntregului sistem
C11 (+S11) Testarea unui modul (subalgoritm): testarea funcţională şi testarea structurală; Criterii de testare,  determinarea datelor de test;
C12 (+S12)  T.de integrare,  T. de regresie, T. sistemului, T.de acceptare. Automatizarea testării
C13 (+S13) Verificarea modelelor (model checking) 
C14 (+S14). Legătura între diferitele metode de verificare: corectitudine-inspectare-testare-execuţie simbolică.    Cleanroom. Program Quality. Impactul teoriei corectitudinii programelor asupra programarii. Reguli de programare.


VII. Metode didactice folosite
Conversaţia, expunerea, demonstratia, studii de caz

VIII. Evaluare
La seminar fiecare student va prezenta un referat pe care se va acorda o nota de apreciere a modului in care studentul a inteles articolul de specialitate citit si cum a reusit sa-l prezinte in fata colegilor. La sfarsitul anului activitatea se incheie cu un colocviu. Acesta consta dintr-o discutie pe marginea cunostintelor predate la curs, cu accent pe intelegerea celor predate. In urma acestei discutii se va acorda o a doua nota. Nota finala va fi media aritmetica a celor doua note mentionate mai sus: F=(R+E)/2.

IX. Bibliografie suplimentară
Articole din Internet
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