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III. Obiectivele disciplinei
Dobandirea de instrumente practice (modele si algoritmi) cu ajutorul carora informaticianul rezolva probleme (paralelism, concurenta, infometare) din domeniul programarii multitasking. Cunoasterea unui mod util in practica pentru modelarea sistemelor tranzitionale distribuite din practica.

IV. Conţinutul disciplinei
Sisteme tranzitionale distribuite
Reteua Petri (PTN) ca mijloc de modelare;
Reprezentarea PTN (geometric, matriceal);
Evolutia unei PTN (secventiala, concurenta);
Proprietati: comutativitate, monotonie; vivacitate, accesibilitate, terminare finita; echitate;
Graf si arbore de acoperire; Graf si arbore de accesibilitate;
Probleme de decizie;
PTN controlate;
Analiza PTN cu ajutorul algebrei liniare;
PTN normate; Zavoare si trape;
Retele cu alegere libera; PTN colorate;
Extensiile PTN (cu inhibitie, cu fisiere);
Aplicatii.

V. Bibliografie
1. Colectia Lecture Notes in Computer Science, 1978-1994.
2. GUY VIDAL-NAQUET, ANNI CHOQUET-GENIET, Reseaux de Petri et Systemes Paralleles, Armond Colin, 1992.
3. WOLFGANG REISIG, Petri Nets, An Introduction; Springer-Verlag; Berlin, Heidelberg, New-York, Tokyo; 1985.
4. T. JUCAN, F. L. TIPLEA, Retele Petri, Ed. Univ. "Al.I.Cuza", Iasi, 1995.

VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Curs
	Sistemul ca obiect abstract. Sisteme: tranzitionale, tranzitionale distribuite, tranzitionale distribuite uniform. Axiomele A1, A2, A3, A4 si A5.
	Sitemul retea, retele Petri conditie – eveniment (C/E) si retele Petri locatie – tranzitie (PTN)

Reprezentari ale retelelor Petri.
Evolutia retelor Petri.
Proprietati ale retelelor Petri.
	Probleme de decizie in teoria retelelor Petri.
	Analiza PTN cu ajutorul algebrei liniare.

Rolul invariantilor in analiza retelelor Petri.
	Zavoare si trape in PTN.
	Tipuri de PTN: normate, controlate,

Tipuri de PTN:  cu alegere libera, colorate.
	Extensii ale PTN: cu inhibitie, cu fisiere.

Aplicatii ale PTN.
 Referate.

Laborator
	Elaborarea de programme pentru problemele date la curs ( citirea relatiei de tranzitie si determinarea elementelor sistemului citit, verificarea daca un sistem verifica axiomele A1 –A4, determinarea de invarianti pentru un sistem dat, verificarea daca o multime de locatii este zavor sau trapa);

Prezentarea unor referate din literatura de specialitate.

VII. Metode didactice folosite
 Conversatia, dezbaterea, problematizarea, descoperirea de algorimi, testarea pe calculator.

VIII. Evaluare
Pe parcursul semestrului se tin referate in cadrul laboratorului. La finele semestrului fiecare student prezinta un referat pe o tema dintre cele prezentate la curs.

IX. Bibliografie suplimentară
 Pagini web de pe internet.
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