UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
Facultatea de Informatică
Catedra de Informatică

APROB
DECAN
Prof.univ. dr.
Emil CREŢU

PROGRAMĂ ANALITICĂ
An universitar: 2011-2012
Algoritmi numerici şi tehnici de optimizare

Denumirea disciplinei
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Codul disciplinei

Numărul de
credite

8

Numărul ore pe semestru / activităţi
Total
C
S
S/L/P
56

Facultatea beneficiară
Specializarea
Obiective

Conţinut
(descriptori)

Facultatea de Informatică
Masterat: Securitatea

28

28

Anul
Semestrul

1
1

sistemelor informatice şi reţelelor informaţionale

-Insuşirea cunoştiinţelor şi formarea deprinderilor de modelare şi simulare matematică a unor
probleme de natură tehnică sau economică;
-Însuşirea unor tehnici şi metode specifice de optimizare specifice claselor de probleme abordate;
-Însuşirea unor algoritmi de optimizare aferenţi metodelor prezentate;
-Familiarizarea cu metodele şi algoritmii utilizaţi în domeniile abordate.
1. Prezentarea conceptelor generale de modelare şi simulare matematică şi de optimizare a
sistemelor şi proceselor (C – 2 ore, S - 2 ore);
2. Formularea unei probleme de optimizare. Consideraţii privind implementarea algoritmilor de
optimizare (C – 2 ore, S - 2 ore)
3. Noţiuni fundamentale utilizate în formularea şi rezolvarea problemelor de optimizare (C – 4
ore, S - 4 ore);
4. Metode şi algoritmi de optimizare în programarea liniară şi neliniară (C – 8 ore, S - 8 ore);
5. Aplicaţii ale programării liniare în rezolvarea unor probleme de optimizare din domeniul
reţelelor de transport (C – 4 ore, S - 4 ore);
6. Metode şi algoritmi de optimizare în grafuri (C – 6 ore, S - 6 ore);
7. Consideraţii privind stabilitatea şi convergenţa algoritmilor numerici de optimizare (C – 2 ore,
S - 2 ore).

Forma de evaluare (E – examen, V – verificare pe parcurs, C – colocviu)

E

60%
examinare finală
Stabilirea notei finale (procentaje)
activităţi aplicative atestate/laborator/lucrări practice/proiect, teste
40%
pe parcursul modulului, teme de control
1. I. Dancea: Metode de optimizare. Algoritmi şi programe, 1996;
2. I. Văduva: Modele de simulare cu calculatorul, Editura tehnică, Seria Bazele Matematice ale
Cercetării Operaţionale, Bucureşti, 1977;
3. A. Stefănescu, C. Zidăroiu: Cercetări operaţionale, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;
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