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III. Obiectivele disciplinei
Scopul acestui curs este prezentarea bazelor logice ale informaticii: logica propoziþiilor ºi logica predicatelor, algebre ºi funcþii booleene. Sunt abordate aplicaþii ale logicii în informaticã: modelarea rationamentului, demonstrarea automata in aceste sisteme logice, programarea logicã, circuite secvenþiale ºi combinaþionale. Sunt de asemenea introduse noþiuni de codificarea ºi reprezentarea informaþiei în calculator.

IV. Conþinutul disciplinei
1. Sisteme de numeraþie. Codificarea informaþiei. Reprezentarea interna a numerelor.
- Definiþii, reprezentare ºi operaþii (algoritmi de comparare, adunare, înmulþire, 
  împãrþire) cu numere într-o bazã datã. 
- Conversiile numerelor întregi ºi raþionale  între baze de numeraþie folosind metodele: 
  calculul în baza sursã, calculul în baza destinaþie, utilizarea unei baze intermediare.
- Exemple pentru bazele particulare: 2,3,4,6,8,16.
- Reprezentarea numerelor întregi fãrã semn, operaþii, noþiunea de depãºire, algoritmi 
  de înmulþire ºi împãrþire.
- Reprezentarea numerelor întregi cu semn folosind codurile: direct, invers ºi 
  complementar, operaþii, depãºire. 
- Reprezentarea numerelor subunitare cu semn, codurile: direct, invers, complementar.
- Reprezentarea numerelor reale: virgulã fixã, virgula mobilã (cu mantisa subunitarã, cu 
  mantisa supraunitarã, simpla precizie si dubla precizie).

2. Logica propoziþiilor si logica predicatelor de ordinul I
- Sintaxa, sistemul formal (axiomatic, deductiv) al logicii propoziþiilor/predicatelor, 
  deducþie, teoremã.
- Semantica: interpretarea unei formule, model, formulã consistentã (realizabilã), 
  formulã inconsistentã (contradictorie), tautologie, relaþia de consecinþã logicã, 
  echivalenþe logice(legile: DeMorgan, absorbþia, comutativitatea, asociativitatea, 
  distributivitatea, idempotenþa).
- Forme normale în logica propozitiilor(conjunctivã ºi disjunctivã) ºi în logica 
  predicatelor(prenexã, Skolem, clauzalã).
- Proprietãþi ale logicii propoziþiilor/predicatelor: necontradicþia, coerenþa, 
  decidabilitatea/semidecidabilitatea.
- Metode de demonstrare a teoremelor în aceste sisteme logice.

3. Algebre booleene, funcþii booleene ºi circuite logice.
- Algebre booleene: definiþii, proprietãþi, principiul dualitãþii.
- Funcþii booleene, formele canonice echivalente.
- Simplificarea funcþiilor booleene
  &#8226; definiþii: monoame maximale, monoame centrale, factorizare;
  &#8226; metoda diagramelor Veitch-Karnaugh pentru funcþii cu 2-3 variabile;
  &#8226; metoda analiticã a lui Mc.Quine 
  &#8226; metoda algebricã a lui Moisil.
- Circuite logice
  &#8226; definiþii, reprezentarea circuitelor poartã de bazã (&#8220;and&#8221;, &#8220;or&#8221;, &#8220;not&#8221;) ºi a 
    circuitelor poartã derivate (&#8220;xor&#8221;, &#8220;nand&#8221;, &#8220;nor&#8221;);
  &#8226; exemple de circuite logice existente în partea hard a calculatorului:
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VI. Tematica activitãþilor didactice pe sãptãmâni


VII. Metode didactice folosite


VIII. Evaluare
- Examinarea constã într-o lucrare scrisã cu subiecte din toatã materia, nota obþinutã 
  având o pondere de 70% în nota finalã.
- 30% din nota finalã este nota pentru activitatea la seminarii (raspunsuri, prezentari 
   individuale, teste).
Observatie: Prezenþa la seminarii este obligatorie în proporþie de 70%.
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