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Анотация:
Курсът “Конструиране на качествен програмен код” е предназначен за студентите от всички курсове, специалности и специализации във ФМИ на СУ, които се интересуват от принципите и методите за създаване на висококачествен програмен код. В него се разглеждат теми от следните основни области: създаване на подпрограми (процедури и функции), структурно и модулно програмиране, използване на променливи и структури от данни, използване на логически конструкции за управление, подреждане и документиране на код, качество на кода, техники за дебъгване и настройка.

Course Description:
Тhe “High-quality programming code construction” course objective is to introduce the students to principles of writing high-quality, highly reliable, easy-to-read and maintainable programming code. Most important topics covered are: building routines, structured and modular programming, using variables and data structures, using control structures, code layout and documentation, code quality, debugging and code-tuning.

Изисквания към студентите:
Владеене на английски език – всички лекции и учебни материали са на английски език
Основни познания по програмиране, независимо от програмния език

Изпити и оценки:
Крайната оценка се формира от два теста, направени по време на семестъра и курсова разработка, като тежестта им е съответно: 25%, 25% и 50%. Темата на курсовата разработка се задава от преподавателите след провеждането на първия тест. Всеки студент трябва да напише теоретично изледване върху зададения проблем, използвайки най-съвременни статии, книги и материали от Internet. Курсовите проекти и тестовете са задължителни.

За повече информация:
http://codecourse.sourceforge.net/

Учебни занятия:
Сряда, 18-21 часа, зала 200 на ФМИ
Четвъртък, 18-21 часа, зала 325 на ФМИ
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