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Obiective
Prezentarea celor mai recente cercetãri în domeniul concurenþei ºi a comunicaþiilor. Studiul particularitãþilor legate de granularitatea inpusã de diversele modele. Realizarea unor proiecte specifice ºi compararea performanþelor acestora. Studiul revenirii din avarii.
Conþinutul
1.Modelul CCS - Calculus of Communication Systems (partea 1) [2] [4 cap 2]
2.Modelul CCS - Calculus of Communication Systems (partea 2) [2] [4 cap 2]
3.Modelul Pi-Calculus [4 cap 3]
4.Controlul concurenþei - serializare, complexitate, control, conflicte, algoritmi [5 cap 3-5]
5.Abordarea obiectualã în concurenþã [5 cap 6-8]
6.Controlul concurenþei în baze de date relaþionale [5 cap 8]
7.Controlul concurenþei în structuri de cãutare: implementãri ºi abordãri practice [5 cap 9-10]
8.Modelarea avariilor: particularitãþi ale avariilor tranzacþiilor ºi a impasului (deadlock) [5 cap  11-13]
9.Recuperarea în modelele paginã, obiectual, multimedia [5 cap 14-16]
10.Controlul concurenþei în context distribuit: federaþii omogene [5 cap 18]
11.Controlul concurenþei în context distribuit: federaþii eterogene[5 cap 18]
12.Controlul concurenþei în context distribuit: impasul în sisteme distribuite: detectare, recuperare, prevenire [5 cap 18]
13.Arhitectura maºinilor orientate transputer [3]
14.Aplicaþii specifice concurenþei [1]
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Evaluare
Activitatea se încheie cu examen scris (nota S). De-a lungul semestrului, studenþii vor realiza mai multe proiecte ºi referate pe tematica concurenþei ºi comunicaþiilor în sisteme distribuite (nota L).
Nota finalã = 50%S + 50%L.     
Toate cerintele legate de criteriile pe care trebuie sa le satisfaca un student pentru a promova (prezenta la laborator, cerinte minime legate de calitatea referatelor/proiectelor prezentate etc.) se gasesc pe pagina web: 
http://cs.ubbcluj.ro/~forest/mfcc


