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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii: 

Teoria elaborării şi a implementării soft a algoritmilor paraleli pe supercalculatoare paralele de tip claster 
are un rol important în procesul de formare a specialistului cu studii superioare de masterat la profilul 
Informatica. Ea contribuie esenţial la dezvoltarea aptitudinilor şi capacităţilor de construire, studiere a 
algoritmilor paraleli şi implementarea lor în diferite sisteme de procesare paralelă a informației. În general, teoria 
algoritmilor paraleli, a procesării paralele a informației  contribuie şi la extinderea culturii matematice şi 
informatice a specialistului respectiv. Drept rezultat al cunoştinţelor acumulate la orele de curs masterandul 
trebuie să poată aplica cele mai importante metode şi rezultate expuse în curs, pentru implementarea  lor în 
diferite domenii ale cibeneticei informatice, informaticii şi tehnologiilor informaţionale.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului  
Competenţe transversale: 
– cunoaşterea şi inţelegerea aprofundată a noţiunilor, conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază şi conştientizarea 
critică a cunoştinţelor din domeniul programului de master, care asigură o abordare originală in dezvoltarea sau 
aplicarea lor, în contextul cercetării sau cel aplicativ; 
– aplicarea integrată a cunoştinţelor teoretice, aparatului conceptual şi metodologic, în condiţii de informare 
incompletă, pentru a rezolva probleme teoretice şi practice noi din domeniul programului de master; 
– utilizarea criteriilor şi a metodelor de evaluare, pentru a formula judecăţi de valoare, pe baza unor date 
incomplete şi a fundamenta decizii constructive în domeniul programului de master; 
– aplicarea tehnologiilor informaţionale, a unei limbi străine, a tehnicilor de management al informaţiei, pentru a 
comunica concluzii şi a esenţializa cunoştinţele în domeniul programului de master; 
– elaborarea şi gestionarea de proiecte profesionale şi/sau de cercetare, în mod autonom, utilizind inovativ un 
spectru variat de principii şi metode de specialitate, în domeniul programului de master 
Competenţe specifice: 
– modelarea matematică a problemelor complexe în domeniul tehnologiilor produselor software; 
– sinteza, evaluarea şi valorificarea informației privind proiectarea şi elaborarea sistemelor pentru domeniul 
profesional; 
– identificarea direcţiilor principale de dezvoltare ale informaticii aplicative; 
– implementarea noilor resurse de calcul în automatizarea proceselor de prelucrare şi gestiune a informaţiei; 
– analiza și proiectarea sistemelor informatice; 
– abilități de analiză și sinteză a rezultatelor; 
– capacități de a cerceta diferite situații cu scopul de a le modela matematic; 
– capacități de a aplica cunoștințele teoretice în soluționarea problemelor practice; 
– programare în medii vizuale; 
– iniţierea şi dezvoltarea unor proiecte inovative în domeniul profesional importante pentru societate; 
– abilitatea de organizare şi gestiune a activităţilor din domeniul profesional şi capacitatea de a munci în cadrul 
unei echipe interdisciplinare. 

Finalităţile cursului: 
La nivel de aplicare studenţii vor: 
− stabili relațiile posibile dintre problemele teoriei algoritmilor paraleli, a procesării paralele a informației și 

problemele din diferite ramuri ale matematicii aplicate ăi informaticii cu scopul de aplicare și extindere a 
metodelor de procesare paralelă a informaţiei pe clustere;  

− propune diferite metode de utilizare adecvată a noțiunilor și afirmațiilor teoriei algoritmilor paraleli și a 
procesării paralele a informației la rezolvarea unor probleme din așa domenii ca: cibernetica, informatica, 



economica, calcul numeric, teoria sistemelor informatice, probleme de optimizare, matematici discrete, teoria 
grafurilor; 

− implementa metodele teoriei procesării paralele a informației și a algoritmilor paraleli în procesele de 
elaborare şi implementare a sistemelor informatice pe supercalculatoare paralele de tip claster. 

− modelele economico-matematice;  
− stabi criteriile de apreciere a diverselor  tipuri de modele. 

La nivel de integrare studenții vor: 
− formula inițiative cu scopul perfecționării metodelor de soluționare și aplicare a teoriei procesării paralele a 

informației pe sisteme paralele de calcul de tip claster;  
− propune soluții în stabilirea corelației dintre teoria procesării paralele a informației, teoria algoritmilor 

paraleli și diferite ramuri ale matematicii aplicate și informaticii; 
− aprecia eficiența activității profesionale, precum și abilităților proprii în domeniul aplicării metodelor de 

utilizare a sistemelor de calcul de tip cluster în diverse sfere de activitate; 
− implementa sisteme paralele de calcul de tip cluster în  diferite sisteme informatice. 

Condiţii prerechizit: Pentru studierea cursului Programare paralelă este necesară parcurgerea nivelului 6 
ISCED - studii superioare de licenţă. 
Teme de bază: Arhitecturi ale memoriei în calculul paralel. Modele de programare paralelă. Proiectarea de 
programe paralele. Planificarea procesului de calcul parallel. Performanţele unui algoritm paralel. Criterii de bază 
timpul de execuţie, accelerarea, eficienţa, complexitate paralelă . Tipuri şi structura hard a unui claster paralel.  
Structura si configurarea soft a sistemelor paralele de tip cluster. etapele principale la instalarea sof a clusterelor 
de tipul Rocks. Componentele soft a clusterelor paralele de tipul Rocks.  Elaborarea programelor pentru sistemele 
paralele de calcul cu memorie distribuită folosind standartul MPI (Message Passing Interface). Funcţiile utilizate 
pentru realizarea paralelizării la nivel de date: funcţii de  transfer şi recepţionare a  mesajelor de tipul “point to 
point”; funcţii utilizate la realizarea interacţiunilor colective şi sincronizarea proceselor; funcţii de transmitere şi 
recepționare colectivă a datelor, funcţii de utilizare colectivă a fişierelor, funcţii de accesare la distanţă a 
memoriei. Funcţiile utilizate pentru paralelizarea la nivel de operaţii: funcţii pentru realizarea operaţiilor de 
reducere, funcţii utilizate pentru generarea dinamică a proceselor. Sisteme de calcul de tip „Cluster-Grid”. 
Structura sistemului SGE, instalarea si utilizarea sistemului Rocks Grid pentru realizarea calculelor pe sisteme de 
tipul ”Cluster-Grid”. Executarea si monitorizarea aplicatiilor utilizînd sistemul SGE. Formatul directivelor 
OpenMP pentru limbajele de programare secvenţiale C şi C++. Directivele şi clauzele care partajează executarea 
codurilor de program printre firele de execuţie. Directivele de sincronizare, directivele şi clauzele care 
gestionează datele în regiunile paralele . Principalele clase de funcţii ale OpenMP pentru limbajele C şi C++:  
funcţiile care monitorizează firele de execuţie, procesoarele şi mediul paralel; funcţiile care monitorizează 
sincronizările prin intermediul blocărilor. Descrierea şi utilizarea variabileler de mediu în OpenMP pentru 
limbajele C şi C++ care gestionează codurile paralele de program. Aspecte comparative ale modelelor de 
programare paralela MPI si OpenMP. Modelele de programare paralela pentru sisteme de calcul paralel mixte. 
Scenarii de ececutare a programelor paralele mixte şi implementarea soft a acestor scenario. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii. 
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%).   
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