ANEXA nr. 3 la metodologie

FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
Automatică şi Calculatoare
Automatica si Ingineria Sistemelor
Ingineria Sistemelor
Licenţă
Automatica si informatica aplicata

2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
Programarea Aplicatiilor in Timp Real
2.2 Titularul activităţilor de curs
Dragoicea Monica
2.3 Titularul activităţilor de seminar Dragoicea Monica, Florin Stoican
2.4 Anul de studiu 3 2.5 Semestrul 2
2.6 Tipul de
Examen 2.7 Regimul
evaluare
disciplinei

Obligatoriu

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)
3.1 Număr de ore pe săptămână
4
din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar/laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ 56
din care: 3.5 curs
28
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi...................................
35
3.7 Total ore studiu individual
91
3.9 Total ore pe semestru
4
3. 10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Programare in limbaje de nivel inalt,
 Limbaje programare C/ C++
4.2 de competenţe



Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Nu este cazul
cursului
5.2. de desfășurare a
 Prezenţa obligatorie la laborator şi proiect (conform Regulamentului privind
seminarului/laboratorului
organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ universitar de licenţă în
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti)

2
28
ore
18
3
14
0
2
0

Competenţe
profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
 C3 Utilizarea fundamentelor automaticii, a metodelor de modelare, simulare, identificare si analiza a
proceselor, a tehnicilor de proiectare asistata de calculator.
 C5 Dezvoltarea de aplicatii si implementarea algoritmilor si structurilor de conducere automata,
utilizand principii de management de proiect, medii de programare si tehnologii bazate pe
microcontrolere, procesoare de semnal, automate programabile, sisteme incorporate

Competenţe
transversale





CT1 Aplicarea, in contextul respectarii legislatiei, a drepturilor de proprietate intelectuala (inclusiv
transfer tehnologic), a metodologiei de certificare a produselor, a principiilor, normelor si valorilor
codului de etica profesionala in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila.
CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata luarea deciziilor si
atribuirea de sarcini, cu aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei
CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor
de invatare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
Obiectivul general al cursului il constituie consolidarea si transferul de
cunostinte extinse privind programarea aplicatiilor software pentru sisteme in
timp real, atat la nivel teoretic, cat si la nivel practic. Cursul prezinta paradigme
de programare si constructii specifice de limbaj care sustin cerintele proiectarii
si implementarii aplicatiilor software pentru sisteme in timp real. Din punct de
vedere teoretic, cunostintele prezenta te cuprind o introducere ampla in
problematica sistemelor in timp real: caracteristici si cerinte, proprietati, vedere
de ansamblu asupra metodologiilor de proiectare si dezvoltare, exemple din
diverse domenii de aplicatii practice, principalele caracteristici ale sistemelor de
operare in timp real si ale limbajelor de programare care sustin dezvoltarea
aplicatiilor software in timp real. O parte principala a acestui curs se refera la
implementarea aplicatiilor software pentru sisteme in timp real, motiv pentru
care, din punct de vedere a l dezvoltarii practice si implementarii aplicatiilor in
timp real, o mare parte a cursului abordeaza aspecte ale productiei de
componente software fiabile ce pot fi integrate in aplicatii software extinse,
complexe. Astfel, aceasta parte a cursului prezinta din punct de vedere teoretic,
dar sustinut practic prin exemplificare cu ajutorul sistemului de operare in timp
real QNX, o introduce re a principalelor concepte referitoare la programarea
aplicatiilor software pentru sisteme in timp real: activitati paralele, concepte de
baza si probleme fundamentale ale concurentei, notiunea de proces si o privire
de ansamblu asupra principalelor modele de interpretare utilizate la nivel de
limbaj de programare si sistem de operare, proces vs. fir de executie,
comunicatia in tre procese si mecanisme corespunzatoare de comunicare intre
procese, cerinte temporale, deadline-uri si accesul la o baza de timp).
7.2 Obiectivele specifice

intelegerea domeniului sistemelor in timp real si domeniului sistemelor
incorporate in timp real;

intelegerea metodologiei de proiectare si dezvoltare a aplicatiilor
software pentru proiectarea sistemelor in timp real;

intelegerea aplicabilitatii programarii concurente, in perspectiva
definirii solutiilor de implementare a aplicatiilor software in timp real care
iau in considerare aspectele concurentiale si temporale ale sistemelor in
timp real;

intelegerea terminologiei programarii concurente, in perspectiva
utilizarii mecanismelor de sincronizare si comunicare necesare pentru
respectarea aspectelor concurentiale si temporale ale sistemelor in timp

real;


intelegerea si utilizarea pattern-urilor in dezvoltarea aplicatiilor
software pentru sisteme in timp real intr-un context de timp real
(programare in limbaj C /C ++ si sistem de operare in timp real QNX).

8. Conţinuturi
8. 1 Curs
Concepte de baza si definirea termenilor: sisteme in timp real si sisteme
incorporate in timp real, procese, fire de executie, programare concurenta,
limbaje de programare pentru aplicatii software in timp real, sisteme de operare
in timp real, deadline-uri, elemente pentru dezvoltarea unei aplicatii software de
conducere in timp real, etc.
Probleme caracteristice ale programarii aplicatii lor software in timp – real
(concurenta) - mecanisme de sincronizarea proceselor si firelor de executie:
semafoare binare si semafoare generalizate
Probleme caracteristice ale programarii aplicatiilor software in timp – real
(concurenta) - excludere mutuala
Procese si comunicatia intre procese prin zone comune de memorie
Probleme caracteristice ale programarii aplicatiilor software in timp – real
(concurenta) – alte mecanisme de sincronizare
Comunicatia prin intermediul mesajelor. Mesaje si pulsuri

Metode de
predare

Observaţii

Expunere
videoproiector,

4 ore

Expunere
videoproiector,

4 ore

Expunere
videoproiector
Expunere
videoproiector
Expunere
videoproiector
Expunere
videoproiector
Expunere
videoproiector
Expunere
videoproiector

2 ore
2 ore
4 ore
4 ore

Aspecte temporale ale aplicatiilor in timp real: semnale, alarme, planificarea
4 ore
deadline-urilor, timeout-uri
Planificarea taskurilor: algoritmi de planificare si probleme specifice ale
2 ore
programarii concurente in aplicatii in timp real (inversiunea de prioritare,
deadlock, starvation, etc.)
Pattern-uri de proiectare a aplicatiilor software pentru conducerea in timp real a Expunere
2 ore
proceselor industriale
videoproiector
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8. 2 Laborator
Metode de predare
Observaţii
Introducere: sisteme de operare in timp real (QNX,, instalaare, utulizare. Laborator, statii PC,
4 ore
Dezvoltarea, depanarea si analiza performantelor utilizand QNX
sistem de operare in
Momentics IDE
timp real
Prezentarea sistemului de operare in timp real QNX – crearea
Laborator, statii PC,
2 ore
proceselor si firelor de executie
sistem de operare in

Mecanisme de sincronizare. Blocari cu excludere mutuala (mutex)
Semafoare. Sincronizarea firelor de executie.
Procese: creare, sincronizare. comunicare
Mecanisme de sincronizare sub QNX. Variabile conditionale.
Sleepon locks
Aspecte temporale ale aplicatiilor in timp real: semnale
Aspecte temporale ale aplicatiilor in timp real: alarme, planificarea
deadline-urilor, timeout-uri
Fire de executie: comunicatia prin intermediul mesajelor
Fire de executie: comunicatia prin intermediul mesajelor - pulsuri
Evaluare tema de casa

timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real
Laborator, statii PC,
sistem de operare in
timp real

2 ore
2 ore
6 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
 Disciplina răspunde cerinţelor actuale de dezvoltare şi evoluţie pe plan naţional şi internaţional al
învățământului tehnic superior în domeniul automatica si informatica aplicata;
 Conţinutul disciplinei este integrat în programele de studii asociate domeniului automatica si informatica
aplicata din UPB, fiind corelat cu programe de studii similare din universitățile europene care aplică sistemul
Bologna;
 În contextul actual de dezvoltare industrială, respectiv al sectoarelor de producţie şi servicii din economiile
țărilor membre UE, domeniile de activitate posibilă după absolvire sunt multiple, angajatorii potenţiali fiind
atȃt din mediul industrial, cât şi din structuri de cercetare – dezvoltare sau educaţionale, respectiv
organizaţii/societăţi/ companii naţionale sau multinaţionale;
 Se asigură studenţilor competenţe şi abilităţi ȋn concordanţă cu prevederile Cadrului Naţional al Calificărilor
din Ȋnvăţămȃntul Superior, printr-o pregătire ştiinţifică şi tehnică adecvată nivelului de licență, care să permită
inserţia rapidă a absolvenţilor pe piaţa muncii, dar şi posibilitatea continuării studiilor prin programe de
masterat şi doctorat;
 Programul de studii se încadrează în politica şi strategia Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti privind
misiunea de formare profesională, atât din punct de vedere al structurii şi conţinutului, care urmăresc evoluţiile
şi standardele internaţionale, cât şi din punct de vedere al abordării unei strategii de muncă riguroasă, eficientă
şi responsabilă.

10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare
evaluare finala

10.2 Metode de evaluare
proba scrisa

10.3 Pondere
din nota finală
50%

Activitate laborator
pe parcurs
20%
Tema de casa
documentatie scrisa si cod sursa
30%
10.6 Standard minim de performanţă
 obţinerea a minim 50 % din punctajul examenului final şi obţinerea a minim 50 % din punctajul total (pentru
nota 5)
10.5 Seminar/laborator

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

10.12.2014

.............................................

.............................................

Data avizării în catedră

Semnătura şefului catedrei

.......................

.............................................

