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III. Obiectivele disciplinei
Cunoasterea problemelor legate de securitatea bazelor de date, proceduri stocate, tehnologia client-server a bazelor de date, accesul concurent la baze de date, restaurare in caz de eroare a bazei de date, bazele de date distribuite.

IV. Conţinutul disciplinei
1.	Securitatea bazelor de date. 
2.	Proceduri stocate. 
3.	Triggere.
4.	Tehnologia client-server a bazelor de date.
5.	Gestiunea tranzacţiilor: 
5.1.	Tranzactia. Operatiile unei tranzactii
5.2.	Accesul concurent la baze de date.
5.2.1.	Anomalii de interferenta
5.2.2.	Conflicte. Executii recuperabile, evitarea anularilor in cascada, executii stricte. Planificarea serială şi serializabilă
5.2.3. 	Metode de control al concurentei prin blocare
5.2.3.1.	Asigurarea serializabilităţii prin blocare: blocări partajate şi exclusive, blocare pentru modificare 
5.2.3.2.	Blocare strictă în două faze 
5.2.3.3.	Gestiunea impasului: metode de prevenire, de detectie si rezolvare (graf de aşteptare, mecanismul Timeout)
5.2.4.	Tehnici optimiste: metoda timestamp, multiversioning, OCC
5.2.5.	Tranzacţii în SQL
5.3.	Restaurarea bazei de date în caz de eroare: Undo logging, Redo logging, Undo/Redo logging
6.	Baze de date paralele.
7.	Baze de date distribuite.
7.1.	Arhitecturi de baze de date distribuite
7.2.	Fragmentarea bazelor de date distribuite
7.3.	Replicare, probleme apărute la replicare.
7.4.	Gestiunea catalogului în baze de date distribuite
7.5.	Gestiunea tranzacţiilor în baze de date distribuite 
7.6.	Recuperare în caz de eroare în baze de date distribuite.
7.7.	Procesarea interogărilor în baze de date distribuite.
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VI. Tematica activităţilor didactice pe săptămâni
1.	Securitatea bazelor de date. 
2.	Tehnologia client-server a bazelor de date.
3.	Gestiunea tranzacţiilor. Tranzactia. Operatiile unei tranzactii. Proceduri stocate.
4.	Accesul concurent la baze de date. Anomalii de interferenta. Triggere.
5.	Conflicte. Executii recuperabile, evitarea anularilor in cascada, executii stricte. Planificarea serială şi serializabilă
6.	Metode de control al concurentei prin blocare. Asigurarea serializabilităţii prin blocare: blocări partajate şi exclusive, blocare pentru modificare 
7.	Blocare strictă în două faze. Gestiunea impasului: metode de prevenire, de detectie si rezolvare (graf de aşteptare, mecanismul Timeout). Tranzacţii în SQL
8.	Tehnici optimiste: metoda timestamp, multiversioning, OCC
9.	Restaurarea bazei de date în caz de eroare: Undo logging, Redo logging, Undo/Redo logging
10.	Baze de date paralele.
11.	Baze de date distribuite. Arhitecturi de baze de date distribuite. Fragmentarea bazelor de date distribuite. Replicare, probleme apărute la replicare.
12.	Gestiunea catalogului în baze de date distribuite. Gestiunea tranzacţiilor în baze de date distribuite.
13.	Recuperare în caz de eroare în baze de date distribuite (protocoalele 2PC, 3PC).
14.	Procesarea interogărilor în baze de date distribuite.

VII. Metode didactice folosite
Expunerea, conversatia, demonstratia didactica, problematizarea, descoperirea, simularea, brainstorming, studiul individual.

VIII. Evaluare
Activitatea de la laborator si o proba practica se vor aprecia cu o nota ce va avea ponderea de 50% din nota finala. In timpul sesiunii se va da o proba scrisa cu ponderea de 50% in nota finala.
http://www.cs.ubbcluj.ro/~deiush/baze2/anunturi2.htm
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