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III. Obiectivele disciplinei
Insusirea principalelor tipuri de protocoale de comunicatii in sisteme distribuite

IV. Conţinutul disciplinei
Conceptul de sistem. Aspecte teoretice si practice. Exemple de sisteme; reprezentarea acestora.
Sisteme distribuite si arhitecturi ale acestora.
Comunicatia pe un canal fiabil si controlul fluxului de mesaje transmise.
	Schema producator/consumator si activitatile din cele doua statii.
	Comunicarea pe un canal nefiabil
	Comunicatia de mesaje si pachete intr-o retea. Rutarea.
	Protocoale de comunicatii. Protocoalele TCP/IP etc.
	Algoritmi de rutare.
	Realizarea unui „rendez-vous” bi-punct.
Protocolul asimetric client-server
Rutajul in retele cu structuri regulate (hipercuburi, van Bruijn)
Transmisii in retele sincrone si asincrone
Ceasuri logice pentru sisteme distribuite
Timp si stari globale
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
Fiecare tema din IV face obiectul unui curs, in ordinea prezentata

VII. Metode didactice folosite
Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegeri curente, prelegeri de sinteză. 
Conversaţia: conversaţia euristică, dezbaterea, dialogul, conversaţii introductive, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, conversaţii de sistematizare şi sinteză, conversaţii de aplicare 


VIII. Evaluare
Intocmirea si prezentarea la seminar a unui referat pe o tema data (2 puncte); o aplicatie la tema referatului (1 punct);
Examen scris cel mult 7 puncte. Pentru prezenta slaba la activitatile didactice se scade cel mult 1 punct.

IX. Bibliografie suplimentară
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