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Baze de date
F.03.O.015
Fundamentală, obligatorie
Anul II, semestrul III
română
4
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Examen
Lector superior Svetlana Bodrug

Conţinutul cursului:

Generalități despre baze de date
Modelul relaţional de date
Algebra relaţională
Dependențe funcționale
Limbajul SQL
Exerciţii cu algebra relaţională
Exerciţii cu interogări SQL
Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe:
 să definească noţiunea de bază de date şi sistem de baze de date;
 să indice diferenţele dintre organizarea datelor în formă de fişiere şi în formă de bază de date;
 să determine independenţa datelor faţă de aplicaţie cu bază de date;
 să descrie structura sistemelor de baze de date distribuite cu arhitectura client/server;
 să explice noţiunea de anomalii în baza de date şi de normalizare a bazei de date;
 să explice tendinţele de evoluţie a teoriei contemporane de baze de date.
 să determine obiectivele creerii aplicaţiei cu bază de date şi procesele de prelucrare care trebuie să
fie realizate;
 să elaboreze un proiect de bază de date folosind algoritme formale de normalizare;
 să îndeplinească funcţiile de administrator de bază de date în cadrul SGBD-ului concret.
 să implementeze modele de date postrelaţionale, bazate pe tehnologii obiect-orientate de
programare.
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