
 
 

 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

* OB – Obligatoriu / OP – Opţional 
 

3. Timpul total estimat  (ore pe semestru și activități didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptmămână 4 
Din care: 3.2      
curs 

2 
3.3  
seminar/laborator 

2 

3.4 Total ore din planul de învățământ 56 
Din care: 3.5      
curs 

28 
3.6  
seminar/laborator 

28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie și altele 14 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 28 

Tutoriat 0 

Examinări 4 

Other activities  ................................... 0 
 

3.7 Total ore de studiu individual 56 

3.8 Total ore pe semestru 116 

3.9 Număr de credite 5 
 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi 

1.2 Facultatea Facultatea de Informatică 

1.3 Department Informatică 

1.4 Domeniul de studii Informatică 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Licenţă în Informatică 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Tehnici de Programare Multiprocesor 

2.2 Titularul activităților de curs Emanuel Onica 

2.3 Titularul activităților de seminar Emanuel Onica, Paul Diac 

2.4 An de studiu 3 2.5 Semestru 1 2.6 Tip de evaluare E 
2.7 Regimul 
disciplinei* 

OP 

4. Precondiții (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum Programare Avansată, Structuri de Date, Sisteme de Operare 

4.2 De competențe 

Abilități de programare folosind limbajul Java. Cunoştinţe de 

bază legate de fire de execuţie. Cunoştinţe de bază privind 

structuri de date. 

5. Condiții (dacă este cazul) 

5.1 De desfășurare a 
cursului 

Cursul se va desfăşura preponderent fizic în format faţă-în-faţă. 
Desfăşurarea online va fi considerată parţial în funcţie de oportunitate, 
necesitate şi disponibilitatea mijloacelor specifice, nedepăşind un cuantum 
de maxim 22% din totalul cursurilor. 

5.2 De desfășurare a 
seminarului/laboratorului 

Laboratorul se va desfăşura preponderent fizic în format faţă-în-faţă. 
Desfăşurarea online va fi considerată parţial în funcţie de oportunitate, 
necesitate şi disponibilitatea mijloacelor specifice, nedepăşind un cuantum 
de maxim 22% din totalul laboratoarelor. 



 
 

 
 

 

 

 

6. Competențe specifice acumulate 
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 C1. Capacitatea de a scrie şi optimiza programe pentru a folosi nuclee multiple de pe 
aceeaşi maşină. 
C2. Înţelegerea unor structuri de date specifice pentru programarea multiprocesor şi a 
unor mecanisme de sincronizare avansate.   
C3. Familiarizarea cu pachete dedicate programării multiprocesor disponibile într-un 
limbaj des utilizat (Java).  
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CT1. Abilitatea de a proiecta și implementa cod concurent ce asigură scalabilitate 
verticală. 
CT2. Înţelegerea necesităţii unui model de memorie asociat unui limbaj şi a unor noţiuni 
specifice legate de corectitudinea programelor multiprocesor.  

7. Obiectivele disciplinei   
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Obiectivul principal este familiarizarea studenților cu tehnici specifice programării 
multiprocesor. 
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La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să: 

 Explice noţiuni specifice programării multiprocesor: concepte teoretice precum 
modele de consistenţă sau garanţii aplicate (linearizabilitate, consistenţă secvenţială, 
wait-freedom, lock-freedom), variante de mecanisme de sincronizare (tipuri de 
lacăte, bariere, etc.), structuri de date cu optimizări specifice pentru acces concurent 
(liste, cozi, stive, etc.), aspecte avansate (programarea folosind memorie 
tranzacţională) 

 Proiecteze și să implementeze module optimizate pentru utilizare multiprocesor în 
cadrul unei aplicaţii 

 Utilizeze tehnici avansate de programare multiprocesor folosind cel puţin un limbaj 
de programare (Java) 

 

8. Conținut 

8.1 Curs Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe bibliografice) 

1. 

Introducere. Recapitulare noţiuni de 

bază - de la excludere mutuală la 

problemele producător-consumator şi 

readers-writers. Garanţii specifice în 

programarea multiprocesor şi 

importanţa paralelizării execuţiei (legea 

lui Amdahl). 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

2. 

Execuţie concurentă - concepte 
generale. Deadlock-freedom vs. 
Starvation-freedom în contextul 
excluderii mutuale. Scurtă introducere 
în modelul de memorie Java. 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 



 
 

 
 

3. 

Obiecte concurente – concepte 
generale.  Modele de consistenţă: 
consistenţă secvenţială, 
linearizabilitate. Condiţii de progres: 
wait-freedom, lock-freedom.  

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

4. 

Lacăte (locks) – partea I. Aspecte 
generale. Fenomenul de contention. 
TAS lock vs. TTAS lock. Lacăte bazate 
pe secvenţe tip coadă: Anderson lock.  

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

5.  
Lacăte (locks) – partea II. Variante 
avansate: CLH lock, MCS lock. 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

6. 

Liste cu acces concurent I. Aspecte 
generale. Variante: listă cu sincronizare 
integrală, listă cu sincronizare per nod, 
listă cu sincronizare optimistă. 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

7. 

Liste cu acces concurent II. Variante: 
listă cu sincronizare lazy, listă cu 
sincronizare neblocantă. Discuţie 
comparativă. 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

8. Verificare recapitulativă.(*) Prezentări teme. 2 ore 

9. 

Cozi şi stive cu acces concurent I. 
Variante: coadă limitată cu sincronizare 
condiţionată (parţială), coadă nelimitată 
cu sincronizare neblocantă (lock-free).  

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

10. 
Cozi şi stive cu acces concurent II. 
Problema ABA. Stiva nelimitata cu 
sincronizare neblocanta (lock-free).  

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

11. 
Hashing concurent. Variante: closed-
address (lock-based şi lock-free), open-
address.  

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

12. 
Tehnici specializate de paralelizare a 
procesării I. Concepte: lucru şi drum 
critic. Impactul dat de scheduler.  

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

13. 

Tehnici specializate de paralelizare a 
procesării II. Tehnicile de work stealing 
şi de work dealing. Aspecte avansate: 
tehnica MapReduce, procesare paralelă 
în operatori pe fluxuri de date – discuţii 
introductive.(*) 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

14. 

Bariere. 
Discuţie introductivă privind 
programarea folosind memorie 
tranzacţională – aspecte generale.(*) 

Expunere: Curs 
videoproiector, tablă 

2 ore 

 
Bibliografie 
 
[1] The Art of Multiprocessor Programming, 2nd edition (Maurice Herlihy, Nir Shavit, Victor Luchangco, 
Michael Spear) – Morgan Kaufmann, Elsevier, 2021 
[2] Concurrent Programming: Algorithms, Principles, and Foundations (Michel Raynal) – Springer Verlag, 
2013 
[3] Concurrency. The Works of Leslie Lamport (editor – Dahlia Malkhi) – ACM Books, 2019 
 
 

 



 
 

 
 

 
(*) Activităţile marcate în acest mod pot avea o desfăşurare online, conform condiţiilor menţionate la 

punctul 5, utilizând metode specifice asistate de tehnologie. 

 
 

8.2 Seminar / Laborator Metode de predare 
Observații 
(ore și referințe bibliografice) 

1. 
Introducere în mediul de lucru. 
Recapitulare noţiuni de bază privind 
programarea concurentă în Java.   

Discuţii introductive. 2 ore 

2. 
Recapitulare semafoare in Java. 
Exerciţii recapitulative privind 
excluderea mutuală. 

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

3. 
Tipuri atomice in Java. Exerciţii privind 
progresul echilibrat într-un context 
concurent (fair).  

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

4. 

Exerciţii legate de noţiunile de  
consistenţă secvenţială şi 
linearizabilitate. Exerciţii pentru 
exemplificarea eficienţei diverselor 
tipuri de lacăte.  

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

5. 

Operaţii de coordonare folosind 
monitorul obiectelor din Java şi 
condiţii. Exemplificarea problemei lost-
wakeup în contextul lacătelor 
condiţionate. Propunere de temă. 

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

6. 
Exemple de lacăte readers-writers şi 
exerciţii.   

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

7. Exerciţii privind liste concurente.  
Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

8. Prezentarea temei.(*) Verificare temă. 2 ore 

9. 

Exerciţii privind liste concurente. 

Optimizarea variantei de sincronizare 

optimistă prin versionare.  

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

10. Exerciţii recapitulative.  
Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

11. 
Exerciţii privind cozi. Optimizarea cozii 
limitate cu sincronizare condiţionată.  

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

12. 
Exerciţii privind structurile de tip coada 
si stiva concurente. 

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

13. 
Exemplificarea diverselor tipuri de 
structuri de date concurente 
disponibile în pachetele Java.(*)  

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

14. 
Exemplificarea de barieră cu detecţie 
a terminării execuţiei. Exerciţii 
recapitulative.(*) 

Propunere de exerciţii şi 
discuţii. 

2 ore 

Bibliografie 
 [1] Java Concurrency in Practice (Brian Goetz, Tim Peierls, Joshua Bloch, Joseph Bowbeer, David Holmes, 
Doug Lea) - Addison-Wesley, 2006 
 [2] The Java Memory Model (Jeremy Manson, William Pugh, Sarita V. Adve) – Proceedings of ACM POPL 
2005 (also JSR 133) 



 
 

 
 

 

 
 
Data completării, 

 
Titular de curs, 

 
Titular de seminar, 

23.09.2022 Emanuel Onica Emanuel Onica, Paul Diac 
  

 
 

Data avizării în departament, Director de departament, 

  
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Această disciplină își propune să dezvolte capacitatea studenților de a înțelege și utiliza concepte şi structuri 
de date specifice programării multiprocesor. Astfel de tehnici de programare concurentă sunt necesare în 
industria de software, mai ales în contextul în care capacitatea de performanţă dată de componenta 
hardware, în speţă procesoare, a crescut în ultima perioadă în special prin adiţia de nuclee şi nu prin 
creşterea frecvenţelor individuale. 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere în 
nota finală (%) 

10.1 Curs 

- înţelegerea conceptelor teoretice 
de bază în programarea 
multiprocesor 
- înţelegerea modului de 
sincronizare într-un context 
multiprocesor a diverselor 
structuri de date prezentate 
- capacitatea de a identifica şi 
adresa diverse contexte unde s-ar 
aplica o posibilă optimizare prin 
paralelizarea procesării 
- calitatea răspunsurilor formulate 

Examen scris 40% 

10.2 Laborator 

- capacitatea de implementare a 
diverselor structuri de date cu 
acces concurent  
- capacitatea de a rezolva corect 
diverse exerciţii privind probleme 
de sincronizare 
- capacitatea de a aplica tehnici de 
paralelizare pentru eficientizarea 
unei implementări 

Rezolvări de exerciţii în 
cadrul laboratorului 
(30% - parte a evaluării 
pe parcursul 
semestrului) 
Prezentare temă 
practică (30% -parte a 
evaluării pe parcursul 
semestrului) 

60% 

10.3 Standard minim de performanță 

Pentru partea teoretică, îndeplinirea condiţiilor minimale implică înţelegerea noţiunilor teoretice de bază 
privind programarea multiprocesor şi a diferenţelor între eficienţa modurilor de sincronizare prezente în 
structurile de date discutate.  
Pentru partea practică, îndeplinirea condiţiilor minimale implică implementarea corectă a unor structuri de 
date dintre cele prezentate şi evaluarea comparativă a acestora ca eficienţă, precum şi detectarea şi 
eliminarea unor probleme de sincronizare în cadrul temelor şi exerciţiilor propuse în laboratoarele de pe 
parcursul semestrului. 
Îndeplinirea condiţiilor minimale menţionate corespunde acumulării unui punctaj minim necesar promovării 
obţinut în urma evaluărilor efectuate, ce corespunde cu 45% din punctajul maxim posibil dintre care minim o 
treime obţinută din activitatea practică de laborator (condiţie a prezentării la examenul scris). 


