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Obiective
La terminarea cursului, studentii trebuie sa posede:
a) cunostinte sistematice despre fundamentele programarii bazate pe componente;
b) întelegerea clara a termenilor de componenta, interfata, polimorfism;
c) asemanarile si deosebirile dintre programarea bazata pe componente si programarea orientata
pe obiecte în ceea ce priveste mostenirea si compunerea;
d) importanta aspectelor de scala, granularitate si arhitectura a componentelor;

Competenţe
Competenţe cognitive - Formarea cunoştinţelor şi deprinderilor de utilizare tehnologiei
informaţionale şi comunicaţionale în domeniul programării bazată pe componente.
Competenţe tehnice/profesionale - Formarea deprinderii de lucru in echipa pentru elaborarea
de aplicatii complexe
Competenţe afective - Formarea de atitudini şi valori necesare abordărilor constructiviste a
problemelor specifice programării bazată pe componente.
Conţinuturi (descriptori)
1. Definitia componentelor soft
1.1. Termeni de baza: componenta, obiect, modul, interfata, reutilizare

1.2. Aspecte de standardizare
2. Componente, interfete, reentranta
2.1. Tipuri de interfete pentru componente
2.2. Partile unui contract
2.3. Relatia client-server în sisteme procedurale, obiectuale si bazate pe componente
2.4. Componentele în sisteme distribuite
3. 3. Polimorfismul
3.1. Conceptul de tip de date în limbajele de programare
3.2. Extensibilitatea tipurilor si extensibilitatea independenta a componentelor
3.3. Siguranta în functionarea sistemelor bazate pe componente
3.4. Evolutia interfetelor si contractelor
4. Modalitati de implementare a polimorfismului
4.1. Tipuri de mostenire
4.2. Avantajele si dezavantajele folosirii mostenirii
4.3. Mostenirea de interfete
4.4. Delegarea, compunerea, mostenirea si polimorfismul
5. Aspecte de scala si granularitate a componentelor
5.1. Impactul componentelor asupra dezvoltarii de soft
5.2. Componentele si procesul de dezvoltare
5.3. Executia sistemelor bazate pe componente
5.4. Întretinerea sistemelor bazate pe componente
6. 6. Arhitectura sistemelor bazate pe componente
6.1. Modalitati de reutilizare a componentelor
6.2. Tipuri de componente în raport cu modalitatea de reutilizare
6.3. Sabloane de proiectare
6.4. Cadre de aplicatie
6.5. Arhitectura sistemelor bazate pe componente
7. 7. Stiluri de programare în sistemele bazate pe componente
7.1. Programarea orientata pe conexiuni
7.2. Evenimente si mesaje
7.3. Interfete dispecer si metaprogramare
7.4. Limbaje script
8. 8. Modele de interconectare a componentelor
8.1. Caracteristici generale
8.2. OMG CORBA, OMA
8.3. Sun Java: JavaBeans, Enterprise Java Beans
8.4. Microsoft: COM, ActiveX, COM+, .NET
Evaluare
Forma de evaluare finală (E – examen, C – colocviu, VP – verificare pe parcurs)
Stabilirea
- nota obţinută la forma de evaluare finală
notei finale
- nota pentru activităţi aplicative atestate (proiecte, referate, lucrări
(ponderi în
practice)
procente)
- nota la forme de evaluare continuă (teste, lucrări de control)
- alte forme de evaluare

C
60 %
40 %
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