Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Facultatea de Matematică şi Informatică
Ciclul de studii: Licenţă
Domeniul: Matematică
Programul de studii: Matematică - linia de studiu maghiară
Limba de predare: Maghiară

SYLLABUS

I. Általános adatok
Kód
Tantárgy neve
MID0001
A programozás alapjai

Félév
Órák: C+S+L+P
Kategória
Típus
1
2+2+2+0
alapképzés
kötelező

II. Főállásban az  Egyetem  oktatói
Név
Tudományos
Oktatói
Tanszék
Tevékenység

fokozat
státus

E
Sz
L
IONESCU Clara
Dr. 
Lect.
Társult
*



Társult oktatók
Név
Tudományos
Intézmény
Állás
Tevékenység 

fokozat

típusa
E
Sz
L








III. A tantárgy célkitűzései
1. Az algoritmus fogalmának megértése, az algoritmusok ábrázolási módozatainak elsajátítása 
2. Az algoritmusok tervezéséhez szükséges készségek kialakítása, a fegyelmezett, logikus és algoritmikus gondolkozás kialakítása
3. A strukturált programozás, a moduláris programtervezés, valamint a top-down és bottom-up programtervezés alapszabályainak megismerése és elsajátítása
4. Adott feladatosztályokhoz tartozó feladatok megoldási algoritmusainak és a szükséges adatszerkezeteknek megismerése és elsajátítása: számok, karakterláncok feldolgozása, sorozatok, kétdimenziós tömbök, keresés, összefésülés, rendezés stb.
5. A megtervezett algoritmusok implementálása egyszerű Pascal programok segítségével
6. A legfontosabb programozási módszerek (visszalépéses keresés, oszd meg és uralkodj, mohó algoritmusok) elsajátítása és a megfelelő feladatmegoldási készség kialakítása
7. Helyes, átlátható programozási stílus kialakítása, a dokumentálás alapszabályainak megismerése

IV. A tantárgy tartalma
1. A számítógépes feladatmegoldás lépései
- Az algoritmus fogalma
- Algoritmusok ábrázolása folyamatábrák és pszeudokód nyelvek segítségével
- A strukturált programozás alapelvei
- A feladatok számítógépes megoldásához fűződő általános kérdések 
2. Lépések finomítása
3. Programozási tételek 
4. Alprogramok (top-down típusú programozás, bottom-up programozás, moduláris algoritmustervezés)
5. Algoritmusok helyességének tesztelése (fekete doboz módszere, átlátszó doboz módszere)
6. Rendezési algoritmusok ( négyzetes és lineáris bonyolultságú rendezések) 
7. Rekurzió (közvetlen és közvetett rekurzió)
8. A visszalépéses keresés módszere (backtracking) 
9. Az oszd meg és uralkodj módszer (divide et impera) 
10. Mohó algoritmusok (greedy módszer) és heurisztikus mohó algoritmusok
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VII. Alkalmazott didaktikai módszerek
1. Előadások: leírások, magyarázatok, dialógusok, bizonyítások, prezentációk.
2. Megbeszélések: viták, elemző és összefoglaló beszélgetések.
3. Bizonyítások: elméleti jellegű bizonyítások, tesztelések, számítógépes tesztelések.
4. Modellezés: a feladatok megoldásához szükséges matematikai modellek kialakítása, a tanult algoritmusok modellként való alkalmazása ismeretlen feladatok elemzésében és megoldásában.
5. Algoritmizálás: a megértés, az általánosítás, a rendszerezés, a felismerés, a megoldás, az alkotás gyakorlásához szükséges eszközök alkalmazása.
6. Problematizálás.
7. A felfedezéses oktatás különböző formáinak alkalmazása: irányított és független felfedezés, alkotó felfedezés, induktív és deduktív felfedezés.
8. Esettanulmányok, projektek, gyakorlatok, egyéni tanulás, házi feladatok.

VIII. Értékelés
1. A házi feladatokat minden hallgatónak egyénileg oldja meg, kérésre el kell tudja magyarázni, módosítani. A házi feladatokra minden hallgató kap két érdemjegyet: egyet a részleges vizsga előtt és egyet a félév végén (H1, H2).
2. A szemináriumi aktív részvételért „bónusz” pontokat lehet szerezni.
3. A 7. előadás után részleges vizsga (írásbeli (Í) és géptermi (L)) lesz. A részleges vizsga jegye RV = [(Í + L + H1)/3].
4. A szesszióban írásbeli és géptermi vizsga lesz. A téli szesszió jegye (TV) = [(Í + L + H2)/3]. A végleges vizsga jegye: VV = [(RV + TV)/2].
5. Átlagok csak átmenő érdemjegyek esetében számolandók.
6. Értékelési kritériumok: a feladatok megoldásainak a tanított mintákkal azonos minőségűeknek kell lenniük (hatékonyság, felhasznált memória, stílus, átláthatóság, paraméterezés, dokumentáltság stb.).   
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