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Цели на предметната програма (компетенции):
Курсот има за цел да им понуди на студентите познавање на основните концепти за отпорност на
грешка, основните техники за постигнување на отпорност на грешка во софтверските,
комуникациските и електронските системи. Здобивање на вештини за моделирање и евалуирање
на архитектури отпорни на грешка, нивна овозможеност и сигурност. Да се здобијат со знаење за
можните извори на грешка и начини за нивно предвидување и спречување. Да знае да дизајнира
и развива високо-надежен софтвер.
Содржина на предметната програма:
Дефиниција на надежност на софтвер, Дефиниција на расположливост на софтвер, Потреба од
надежен софтвер, Примена на софтвер толерантен на откази. Развоен циклус за софтвер, Модели
за грешки во софтверот, Извори на грешки во софтверот, Стратегија на развој на софтвер со
многу мал број на грешки. Користење на стандарди при кодирањето. Примена на различни
структури на софтверот, Декомпозиција по модули, Партиционирање, Затварање на модулите,
Аномични акции. Детекција на грешки, Временски проверки, Проверка наназад, Кодови за
детекција и корекција на грешка, Проверка на логиката, Структурни проверки. Обработка на
исклучоци, Дизајн на системот за обработка на исклучоци. Дебагирање, Дебагирање со
индукција, Дебагирање со дедукција. Логирање на информации, Примена на логирањето за
дебагирање, Примена на логирањето за детекција на грешки. тестирање, Автоматизирање на
процесот на тестирање, Unit тестови, Интеграциски тестови, Acceptance тестови. Техники кај
софтвер кој се прави во една верзија, Контролни точки и Повторно стартување, Пар од процеси,
Разновидност на влезните податоци. ехники кај софтвер во повеќе верзии, Опоравувачки
блокови, Програмирање со N-верзии, N Само-Проверувачки програми, Опоравувачки блокови со
консензус, t/(n-1)- Варијантно програмирање.
Методи на учење:
Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби
(користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости
предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, учење во
електронско опкружување (форуми, консултации).
Вкупен расположив фонд на време
6 ECTS x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30 + 15 + 135 = 180 часа
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