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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Cursul de lecţii Soft matematic este predestinat studenţilor ciclului III (universitar) cu scopul familiarizării lor cu 
metodele moderne de rezolvare a problemelor complexe din domeniul modelării sistemelor lineare utilizând 
sisteme paralele de calcul de tip cluster şi pachete de programe matematice specializate. Prezentarea cursului se 
realizează prin expunere orală. La lecţiile practice se vor analiza exemple importante de elaborare a algoritmilor 
paraleli pentru modele lineare şi implementare soft a acestora pe sisteme de calcul paralele de tip cluster.  

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 
- cunoştinţe de bază în domeniul matematicii elementare şi a matematicii superioare;  
- capacitate de analiză şi sinteză a teoriilor, metodelor şi datelor provenite din diverse compartimente ale 

matematicii sau din surse adiacente;  
- capacitate de a aplica cunoştinţele teoretice la studiul problemelor practice;  
- abilitate de a studia independent diverse surse şi capacitate de a continua studiile cu un grad sporit de 

autoinstruire;  
- capacitate de aplicare a tehnologiilor informaţionale şi a cel puţin unei limbi străine în studiu şi cercetare;  
- capacitatea de a lucra atât independent, cât și în echipă, în funcție de cerințele de moment. 
Competenţe specifice: 
- dezvoltarea capacității de memorare, generalizare și analiză critică a informaţiei care permite viitorului 

specialist să-și asume responsabilități și să se adapteze exigențelor societății; 
- argumentarea importanței investigaţiilor reieșind din direcţiile de cercetare in domeniul matematicii teoretice 

și aplicative; 
- analiza metodelor de rezolvare a problemelor și a soluțiilor in concordanţă cu datele din literatura de 

specialitate; 
- comunicarea logică, coerentă, argumentată a informaţiei, ideilor, soluțiilor in limba de stat şi alte limbi, in 

medii profesionale și alte medii social-economice; 
- recunoaşterea contextului in care diverse modele matematice descriu adecvat situația reală, din punct de 

vedere al corectitudinii, clarității şi semnificației rezultatelor; 
- identificarea domeniilor şi argumentarea avantajelor pe care le oferă matematica în rezolvarea unor probleme 

profesionale, relevante pentru societate; 
- elaborarea şi realizarea proiectelor de cercetare; 
- formarea abilităţilor de a însuşi metode noi şi mecanisme eficiente de soluţionare a problemelor şi de 

implementare a rezultatelor în activitatea profesională; 

Finalităţi de studii ale cursului 
la nivel de aplicare studenţii vor: 
- stabili relaţiile posibile dintre problemele teoriei algoritmilor paraleli, a procesării paralele a informaţiei si 

probleme din diferite ramuri ale matematicii aplicate, si informaticii cu scopul de aplicare si extindere a 
metodelor procesare paralela a informaţiei pe clustere; 

- propune diferite metode de utilizare adecvata a noţiunilor si afirmaţiilor teoriei algoritmilor paraleli si a 
procesării paralele a informaţiei la rezolvarea unor probleme din aşa domenii ca: cibernetica informatica 
economica, calcul numeric, teoria sistemelor informatice, probleme de optimizare, matematici discrete, teoria 
grafurilor; 

- implementa metodele teoriei procesării paralele a informaţiei si a algoritmilor paraleli în procesele de 
elaborare şi implementare a sistemelor informatice pe supercalculatoare paralele de tip cluster; 

- propune soluţii în stabilirea corelaţiei dintre teoria procesării paralele a informaţiei, teoria algoritmilor 



paraleli si diferite ramuri ale matematicii aplicate si informaticii. 
la nivel de integrare studenţii vor:  
- conştientiza rolului universal al logicii matematice în fundamentele matematicii; 
- aprecia rolul metodei axiomatice în eficientizarea matematicii în procesul de cunoaştere; 
- identifica interpretări pentru unele teorii axiomatice; 
- percepe formalizarea limbajului natural; 
- determina sfere de aplicare ale formelor normale ale formulelor logicii propoziţiilor; 
- transfera modelele de raţionament în cadrul altor domenii; 
- stabili erori de raţionament; 
Condiţii prerechizit: pentru studierea cursului Soft matematic este necesară iniţierea în Algebra lineară, Analiza 
matematică, Teoria mulţimilor, Analiza numerelor, Algoritmi şi programare, Logica matematică, Cercetări 
operaţionale, Limbaje formale şi automate, Algoritm şi structuri de date. 
Teme de bază: Sisteme paralele de calcul de tip cluster. Elaborarea programelor pentru sistemele paralele de 
calcul cu memorie distribuită folosind standardul MPI(message passing interface). Elaborarea programelor mixte 
pentru sisteme de calcul paralel cu memorie distribuita si partajata folosind tehnologii de programare MPI  si 
OpenMP. Structura ierarhica si componentele sistemului ScaLAPACK: LAPACK, BLAS,  PBLAS, BLACS. 
Utilizarea funcţiilor BLACS pentru generarea unui grid de procese; descrierea unui mediu de comunicare, a unui 
context de comunicare; determinarea (iniţializarea) unui descriptor pentru fiecare matrice. Utilizarea funcţiilor 
ScaLAPACK pentru distribuirea pe nodurile unui cluster a datelor structurizate  în formă de tabel.  Utilizarea 
funcţiilor ScaLAPACK pentru implementarea paralela a algoritmilor de înmulţire a unui vector cu o matrice, 
înmulţire a doua matrice. Utilizarea funcţiilor ScaLAPACK pentru implementarea paralela a algoritmilor de 
rezolvare a sistemelor lineare de ecuaţii. Utilizarea funcţiilor ScaLAPACK pentru implementarea paralela a 
algoritmilor de determinare a valorilor proprii ale matricelor. Utilizarea funcţiilor ScaLAPACK pentru 
implementarea paralela a algoritmilor de rezolvare a problemelor celor mai mici pătrate. 
Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, lucrări de laborator, 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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