
Aplicații Integrate pentru Întreprinderi
Semestrul de Toamnă 2015

Prezentare Activitate pe Parcursul Semestrului



• Mult succes în anul universitar 2015/2016!

• laborant: ing. Andrei ROȘU-COJOCARU

 Platforma Moodle: http://cs.curs.pub.ro/2015 - cursuri, laboratoare, 
încărcare teme de casă, forumuri

 WIKI laborator: http://aipi2015.andreirosucojocaru.ro
 GitHub: https://www.github.com/aipi2015 – exemple, schelet de cod, 

rezolvări laboratoare
 poștă electronică: aipi2015@andreirosucojocaru.ro
 telefon: 0748-153.858 (WhatsApp, Telegram)

Să facem cunoștință!

http://cs.curs.pub.ro/2015
http://aipi2015.andreirosucojocaru.ro/
https://www.github.com/aipi2015
mailto:aipi2015@andreirosucojocaru.ro


• scop: proiectarea și dezvoltarea unor module pentru un sistem ERP
performant şi scalabil pentru un restaurant

• cunoștințe anterioare: programare orientată pe obiecte, rețele locale, 
sisteme de operare, baze de date

• 6 ECTS = 180 de ore, din care 120 pentru laborator
 2 h / laborator x 13 săptămâni = 26 h
 documentare personală – 1 h
 aprofundare laboratoare: 1 h / laborator x 13 săptămâni = 13 h
 rezolvare teme de casă – 80 h
o tema 1: 24 h
o tema 2: 40 h
o tema 3: 16 h

Despre disciplină



• activitatea la orele de aplicații – 55 p.
 participarea la orele de laborator (20 p.) + teme de casă (35 p.)

 bonusuri pentru fiecare dintre activități – punctajul obținut din bonusuri se cumulează, dar se trunchiază la 
55 p.

• studenții care nu obțin cel puțin 50% pe parcusul semestrului, trebuie să refacă disciplina –
cu taxă – în anul universitar următor

• punctajul de pe parcursul semestrului NU poate fi refacut

Notare pe parcursul semestrului



• punctaj maxim – 20 p. + bonus
 notare cu 0, 0.5, 1
o interes exprimat + grad de rezolvare al exercițiilor

o1.5 – contribuții deosebite

 formula de calcul: 
 𝑘=0
12 𝑃𝑘

10
× 20, k = 0,12

o se punctează propriu-zis 10 laboratoare

o restul sunt considerate bonus

• echipe de maxim 2 studenți la un calculator

Laborator (1)



• structura

 repartizare pe semigrupe: maxim 15 studenți per interval orar (schimburi până în săptămâna 4)

 ora începe la „și 10” – nu se mai permite accesul ulterior

 2 părți

o prezentarea succintă a noțiunilor (max. 20’) 

o rezolvarea unor probleme în legatură cu tematica (~ 90’) + prezentarea temelor de casă

• BYOD – veniți cu laptopurile personale!

 dotare necorespunzătoare a laboratorului + risc de „rătăcire” cod sursă personal

 configurare tehnologii pentru laboratoare / teme de casă pe mașinile proprii

o tutoriale (instalare + utilizare)

o mașină virtuală

Laborator (2)



Planificare (tentativă) activitate de laborator

DATA
ACTIVITATE 
DIDACTICĂ

DESCRIERE

09.10.2015 L00
a. Introducere în aplicații de tip Enterprise Resource Planning

b. Utilizarea sistemului de gestiune pentru baze de date MySQL (recapitulare)

16.10.2015 L01 Accesul la informațiile dintr-o bază de date MySQL prin JDBC (Java DataBase Connectivity) 

23.10.2015 L02 Asigurarea persistenței datelor folosind JPA (Java Persistence API) peste Hibernate

30.10.2015 L03 Proiectarea de aplicații distribuite folosind mecanismul RMI (Remote Method Invocation) 

06.11.2015 L04 Realizarea de aplicații web folosind Java Servlets

13.11.2015 L05 Realizarea de aplicații web folosind JavaServer Pages



Planificare (tentativă) activitate de laborator

DATA
ACTIVITATE 
DIDACTICĂ

DESCRIERE

20.11.2015 L06 Utilizarea platformei Node.JS pentru dezvoltarea de aplicații web 

27.11.2015 L07 Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-WS (Java API for XML Web Services)

04.12.2015 L08 Construirea unui serviciu web folosind tehnologia JAX-RS (Java API for RESTful Web Services)

11.12.2015 L09
Proiectarea de aplicații distribuite folosind framework-ul Hadoop
- Sistemul Distribuit de Fișiere HDFS
- Sistemul de Gestiune pentru Baze de Date Distribuite HBase

18.12.2015 L10 Dezvoltarea interfețelor grafice cu utilizatorul folosind JavaFX

08.01.2016 L11 Implementarea comunicațiilor asincrone folosind JMS (Java Message Service)

15.01.2016 L12 Asigurarea securității aplicațiilor integrate pentru întreprinderi



• punctaj maxim – 35p. + bonus
• proiectarea unor module pentru un sistem ERP destinat unui restaurant

 T1: 10p.
 T2: 15p.
 T3: 10p.

• bonusuri de maxim 10% pentru fiecare temă
• penalizări 0,20p. / zi, maxim 15 zile după termenul de predare (depunctare maximă

3p.) – ulterior tema nu se mai punctează
• încărcare pe Moodle (cs.curs.pub.ro) + verificare fraudă academică
• prezentare în cadrul laboratorului – punctare ad-hoc
• implementare folosind Java 8

Teme de Casă



Planificare (tentativă) teme de casă

LANSARE
PREDARE ACTIVITATE 

DIDACTICĂ
TEHNOLOGII DESCRIERE

SOFT HARD

30.10 20.11 05.12 T1
- MySQL
- JPA/Hibernate sau JDBC
- RMI 

Modulul de aprovizionare (SCM)

20.11 11.12 09.01 T2

- MySQL
- JPA/Hibernate sau JDBC
- Apache Tomcat sau GlassFish
- Java Servlets / JSP și Node.JS

Modulul de relații cu clienții (CRM)

11.12 15.01 30.01 T3
- HBase
- Hadoop (Map/Reduce, HDFS)

Modulul de procesare a volumelor mari de date (BI)



• copierea teme de casă
 similitudini cu teme ale colegilor (anul universitar curent / precedenți) > 20%

 preluarea de exemple de pe Internet

• anularea întregului punctaj corespunzător activităţii pe parcursul semestrului = 
refacerea disciplinei – cu taxă – în anul universitar următor

• se pedepsesc atât originalul cât şi copia / copiile

Frauda Academică


