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NOÞIUNEA DE 
BAZÃ DE DATE
RELAÞIONALÃ

(RECAPITULARE)
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1.1.  DEFINIRE

Ideea de a reflecta într-o aplicaþie pe calculator activitatea unui organism economico-social ca întreg, ca
sistem care se modificã în timp (sistem dinamic), conduce la a-i asocia structurii sale fizice ºi procesuale un
model. Acesta va servi analizei activitãþilor pe care le desfãºoarã organismul în cauzã, urmãririi fluxului
datelor de la intrarea în sistem pânã la furnizarea rezultatelor pe care acesta le produce în exterior. 

Se cere, în consecinþã, gãsirea unei forme unitare de organizare a datelor în fiºiere.
Se contureazã conceptul de fiºiere de bazã. Pentru stabilirea acestora se vor determina:
– informaþiile principale din sistem, adicã datele care se referã la esenþa funcþiunilor ºi activitãþilor din

cadrul acelui sistem, utilizate în procesul decizional, de execuþie ºi de control. 
– caracteristicile acestor informaþii, care intervin în prelucrãrile principale din sistem.
Fiºierele de bazã vor constitui sursa comunã de date pentru toate subsistemele ºi unitãþile de realizare

proiectate: ele înmagazineazã datele cu caracter permanent.

O bazã de date relaþionalã reprezintã un ansamblu de fiºiere de date care
reflectã activitatea unui sistem real, organizate în principal ca: 
– tabele de date (table); 
– formulare pentru introducerea datelor (form);
– rapoarte (report).

Datele din baza de date se referã la informaþiile vehiculate în cadrul activitãþii unui sistem din realitate. 
De exemplu:
1. Informaþiile privind activitatea unei firme de comerþ: vânzãrile realizate pe o perioadã, angajaþii

acesteia, operaþiunile financiare ale firmei, clienþii ºi furnizorii firmei etc. 
2. Informaþiile dintr-o bibliotecã: stocul de carte din biblioteca ºcolii, cãrþile împrumutate, cititorii

bibliotecii, starea fizicã ºi valoricã a cãrþilor etc.
3. Informaþiile privind: evidenþa elevilor din ºcoalã, situaþia lor la învãþãturã, profesorii angajaþi, orarul

ºcolii, personalul administrativ al ºcolii, dotarea ºcolii etc.
4. Simplificând realitatea, sã considerãm cã o universitate are nevoie, pentru gestiunea activitãþilor sale,

de informaþii despre profesori, studenþi, profilurile de învãþãmânt, condiþiile de înscriere la un anumit
profil. De asemenea, are nevoie sã cunoascã ºi asociaþiile care existã între diferitele informaþii de mai
sus:

– „înscrierea”, prin care se asociazã un student unui anume profil de studiu dorit;
– „predarea”, prin care se asociazã un anume profesor unui anume profil de studiu etc. 
Aceste informaþii se utilizeazã atât în cadrul serviciului de secretariat (care înscrie studenþii ºi elabo-

reazã orarele), cât ºi în cel financiar (care determinã bugetul în funcþie de efectivul de studenþi ºi asigurã plata
profesorilor). 

Evident, în aceste situaþii descrise mai sus se va recurge la construirea unei baze de date, soluþia
fiºierelor independente nefiind eficientã.

Din lumea realã a activitãþilor unui sistem se desprind urmãtoarele noþiuni principale folosite în organi-
zarea informaþiilor din acel sistem:

Entitate – elementul, obiectul, fenomenul care este descris;
Atribut – o proprietate, o caracteristicã a entitãþii;
Valoare – mãsura unei proprietãþi.

– În activitãþile din sistemul Biblioteca ºcolii sunt prelucrate informaþii legate de entitãþile:
carte, cititor ºi asociaþiile: împrumut, inventar.
Pentru entitatea Carte s-ar cere atribute ca: nr. inventar, autor, titlu, preþ, nr. exemplare, an
apariþie.
Pentru atributul Nr. inventar am putea presupune cã existã valori numere naturale, cuprinse
între 1 ºi 100.000, valori prin care se numeroteazã de fapt cãrþile din acea bibliotecã. 
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– Într-un sistem ªcoala, pentru înregistrarea unora dintre datele personale ale elevilor unei clase
s-ar organiza entitatea Elev cu atributele necesare prelucrãrilor acelor date personale. De
exemplu, în cazul acordãrii burselor sociale, ar interesa, pe lângã numele elevului, ºi atributele
vârsta, numãrul de fraþi ºi valoarea bursei la care are dreptul. Pentru atributul Vârsta, valorile nu
pot fi decât în mulþimea numerelor între 6 ºi 19.

Într-o bazã de date, pentru fiecare entitate este organizatã o structurã de tip
tabel; atributele reprezintã coloanele tabelului, iar valorile sunt informaþiile
din fiecare rând al tabelului, numit instanþã a entitãþii.

Un tabel reflectã relaþia dintre atributele unei entitãþi ºi valorile acestora. Din acest motiv, bazele de
date în care entitãþile sunt organizate în tabele se numesc baze de date relaþionale.

De exemplu, un tabel în care sã se reflecte pentru entitatea Elev acele atribute necesare evidenþei
burselor din sistemul ªcoala, ar avea o structurã ca în figura 1.1. 

Fig. 1.1. Structura unei tabele

Tabelul este un obiect în care informaþia este prezentatã într-o formã organizatã pe linii ºi coloane. Acest
obiect corespunde tabelului ca noþiune general utilizatã în documente ºi are o liniaturã specialã pentru a
delimita coloanele ºi liniile în care se trec informaþiile. 

Atât editorul Word, cât ºi programul de calcul tabelar, Excel, pun la dispoziþie o serie de instrumente
pentru ca proiectarea tabelelor sã fie cât mai simplu de realizat dar în acelaºi timp cât mai divers de
personalizat. În ambele cazuri se pleacã de la atributele unei celule:

•dimensiunile – lãþimea ºi înãlþimea;
•conþinutul celulei – atributele informaþiei din interior (font, mãrime caractere, stil, aspect, tip de

reprezentare);
•alinierea textului în celulã (faþã de marginile celulei – stânga-dreapta ºi sus-jos);
•orientarea textului în celulã (vertical, rotit spre stânga cu 90°, rotit spre dreapta cu 90°);
•chenarul (borduri) ºi umbrirea;
•culoarea fondului din cadrul celulei.

TABELUL REZULTATELOR LA EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALÃ

Fig. 1.2.

Se observã cã tabelul din figura 1.2 este ordonat alfabetic. Dacã s-ar dori ca acelaºi tabel sã fie prezentat
ordonat descrescãtor dupã rezultatele probei 1, atunci el ar apãrea ca acela din figura 1.3.

Nr.
crt.

NUME
REZULTATE

PROBA 1 PROBA 2

1. Dorobanþu Mihai 4.75 6.20

2. Ene Laurenþiu 6.25 7.30

3. Grecu Emilia 5.90 5.25

4. Ticulescu Anca 5.75 9.80
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Atributele entitãþii:
nume, vârsta, bursa, nr_fraþi

entitatea
elev

Înregistrãrile valorilor
pentru fiecare atribut
(instanþe ale entitãþii)



TABELUL REZULTATELOR LA EXAMENUL DE ATESTARE PROFESIONALÃ

Fig. 1.3.

Macheta unui tabel al bazei de date
Colectarea datelor este importantã, dar organizarea lor este esenþialã. Simplul fapt cã datele existã nu

înseamnã ºi cã se poate ajunge cu uºurinþã la ele.
• Astfel, primul pas a fost organizarea datelor în înregistrãri (rândurile din tabel) ºi a înregistrãrilor în

liste (coloanele din tabel), dupã atributele (caracteristicile) urmãrite pentru entitatea în cauzã.
• Al doilea pas este atribuirea de etichete (denumiri) acestor atribute, deci coloanelor din tabel. Uneori

acest lucru se face ºi pentru rândurile lui, pentru a fi reperate mai uºor semnificaþiile valorilor din
celule. În practica bazelor de date, aceste atribute se mai numesc rubricile sau câmpurile listei de
înregistrãri.

Se poate spune cã prin aceºti paºi s-a organizat un tabel membru al unei baze de date care respectã
urmãtoarele reguli de generare:

– asigurarea de nume rubricilor de pe primul rând al tabelului, numit rând antet;
– fiecare rând urmãtor reprezintã o înregistrare separatã;
– nu se regãsesc rânduri libere între înregistrãri sau între ele ºi antet.
Aceste norme definesc macheta tabelului din baza de date.

1.2.  SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE
Gestiunea bazelor de date presupune totalitatea operaþiilor care se fac asupra datelor din bazele de date. 

Pentru gestiunea bazelor de date relaþionale existã aplicaþii specializate numite Sisteme de Gestiune a
Bazelor de Date (SGBD). Existã mai multe tipuri de SGBD-uri. 

În principal, un SGBD permite organizarea datelor pe suport periferic ºi oferã procedurile de cãutare,
selecþie ºi prelucrare a datelor.

Funcþiile SGBD
1. „Descrierea datelor”. SGBD pune la dispoziþia utilizatorului un instrument de descriere a ansam-

blului de date ce se vor stoca în baza de date. Descrierea se face la nivel logic, adicã la nivelul
percepþiei utilizatorului, ºi la nivel fizic, adicã la nivelul organizãrii datelor pe suport.

2. „Utilizarea datelor”. Scopul funcþiei este sã ofere utilizatorului posibilitatea de a dialoga cu baza de
date pentru cãutarea, selectarea ºi modificarea de date.

3. „Integritatea datelor”. Pentru diminuarea riscului de înregistrare eronatã a datelor, risc care creºte
odatã cu volumul datelor, se oferã utilizatorului posibilitatea definirii regulilor de validare, numite
restricþii de integritate.

4. „Confidenþialitate”. Dacã o bazã de date este partajatã între mai mulþi utilizatori, anumite suban-
sambluri de date trebuie protejate la accesul din partea utilizatorilor care nu au drepturi de acces la
ele. SGBD oferã un procedeu de verificare a drepturilor de acces.

5. “Acces concurent”. În situaþia în care aceleaºi date sunt cerute de mai mulþi utilizatori deodatã,
SGBD trebuie sã detecteze cazurile de conflict de acces ºi sã le trateze pe baza unui principiu
asemãnãtor sistemelor de operare.

6. “Securitatea în funcþionare”. În cazul unui incident în funcþionare, SGBD trebuie sã salveze starea de
dinaintea incidentului pentru a putea relua lucrul dupã reparare.

Nr.
crt.

NUME
REZULTATE

PROBA 1 PROBA 2

1. Ene Laurenþiu 6.25 7.30

2. Grecu Emilia 5.90 5.25

3. Ticulescu Anca 5.75 9.80

4. Dorobanþu Mihai 4.75 6.20
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1.3  PROIECTAREA UNEI BAZE DE DATE
Înainte de a utiliza un program specializat în alcãtuirea ºi gestionarea bazelor de date, trebuie analizat

sistemul real în care acþioneazã informaþiile din viitoarea bazã de date. 
Pentru acest sistem se vor determina:
– activitãþile majore; 
– informaþiile folosite în aceste activitãþi;
– modul în care se pot grupa aceste informaþii pentru a intra în prelucrãrile cerute de acele activitãþi.

Pentru sistemul ªcoala, activitãþile desfãºurate sunt foarte complexe. O trecere sumarã în
revistã a principalelor activitãþi ºi grupe de informaþii vehiculate în acest sistem ar fi:

Activitãþi de evidenþã a elevilor: 
– date personale (nume, prenume, data naºterii, adresã ºi telefon, date despre pãrinþi, criterii

pentru burse);
– date ºcolare (numãr matricol, nume, prenume, note pe obiecte, absenþe, medii semestriale ºi anuale,

rezultate la concursuri);
– date medicale (din fiºa medicalã: nume, prenume, data naºterii, greutate, înãlþime, boli).
Activitãþi de evidenþã a profesorilor:
– date profesionale (nume, prenume, studii, vechime, specialitate, grade didactice, merite);
– date privind încadrarea (nume, prenume, materii predate, clase la care predã, numãr ore);
– date privind salariul (nume, prenume, data naºterii, studii, vechime, specialitate, gradaþii, sporuri,

reþineri, salariul brut).
Activitãþi de evidenþã a restului personalului ºcolii (nume, prenume, specialitate, post, vechime, salariu)
Activitãþi de evidenþã a claselor (cod clasã, numãr de elevi, media clasei, diriginte, tura de studiu, orar)
Activitãþi de evidenþã a sãlilor (numãr salã, amplasare, destinaþia sãlii, clasele de elevi care folosesc
sala, mobilier – tip ºi preþ)
Activitãþi de evidenþã a dotãrilor cu aparaturã (cod aparat, tip, calitãþi funcþionale, termen garanþie, preþ)
Plata salariilor (statul de salarii – nume, prenume, salariul brut, zile lucrate, ore suplimentare, premieri,
reþineri, deduceri, impozit, salariul net)
Orarul cursurilor pe ture (clasa, obiectul, profesorul, ora, tura, ziua din sãptãmânã)
Activitãþi administrative (cheltuieli pentru curãþenie, consumabile, cheltuieli cu paza, reparaþii, plata
utilitãþilor – încãlzire, curent electric, telefon, chirii, TVcablu, Internet)

1. Stabiliþi dacã pentru toate informaþiile din listele de mai sus din cadrul sistemului ªcoala ar
fi suficient un singur tabel; dacã da, calculaþi câte coloane ar avea acel tabel ºi liniaþi pe o foaie
de hârtie un tabel în care sã treceþi aceste coloane. Determinaþi lãþimea, în centimetri, a acestei
foi, luând în calcul spaþiul necesar fiecãrei coloane pentru a cuprinde valorile scrise în aceasta.
2. Considerând cã aþi renunþat la complicaþia utilizãrii unui singur tabel, stabiliþi pentru ce
subiecte (entitãþi) aþi construi tabele cu informaþiile din sistemul analizat ºi desenaþi aceste

tabele. De exemplu, tabelul

ELEVI – date personale

3. Determinaþi care informaþii se regãsesc în mai multe tabele. (De exemplu: numele, prenumele data
naºterii unui elev sau a unui profesor).

4. Aplicând cunoºtinþele cãpãtate în clasa a X-a, gãsiþi o modalitate de a construi tabelele astfel încât
aceeaºi informaþie sã se regãseascã într-o singurã tabelã (de exemplu numele, prenumele ºi data
naºterii elevului sã aparã într-o singurã tabelã, iar din celelalte sã se poatã referi la aceasta ca la un
cuprins). (Indicaþie: se va folosi numãrul matricol ca informaþie de legãturã. Mai târziu, se va stabili
acest tip de informaþie ca fiind cheia de regãsire a unei înregistrãri).

5. Determinaþi, împreunã cu profesorul vostru diriginte, informaþiile care i-ar trebui unui diriginte pentru
a raporta secretariatului ºcolii „Situaþia ºcolarã a clasei la sfârºitul semestrului al II-lea”. Stabiliþi care
sunt tabelele din care s-ar extrage aceste informaþii.

Nume Prenume Data naºterii Adresa Telefon Tata Mama Fraþi Venit

Capitolul  1 7



6. Determinaþi, împreunã cu profesorul de instruire T.I.C., informaþiile care ar trebui sã aparã într-o listã
de raportare, cãtre Inspectoratul ªcolar, a profesorilor ce predau în aria curricularã ºtiinþe. Stabiliþi
care sunt tabelele din care s-ar extrage aceste informaþii.

Proiectarea bazei de date presupune urmãtoarele etape:
1 Determinarea subiectului tabelelor (entitãþilor) – (Despre ce)
2 Determinarea câmpurilor (atributelor)  – (Structura tabelei)
3 Configurarea formularelor pentru introducerea datelor în tabele  – (Cum cer datele)
4 Determinarea existenþei unor relaþii între tabele – (Cum corelez)
5 Determinarea modalitãþilor de identificare – (Cum caut)
6 Stabilirea unor interogãri asupra tabelelor bazei de date – (Cum extrag)
7 Stabilirea rapoartelor ce trebuie produse pentru utilizatorul bazei de date – (Cum raportez)

Pentru analiza sistemului real în vederea proiectãrii bazei de date corespunzãtoare se aplicã metoda
TOP-DOWN. 

Aceasta constã în structurarea sistemului pe un model de tip arbore de activitãþi, la fiecare nivel
stabilindu-se informaþiile principale ale lui, astfel:

- delimitarea activitãþilor principale din sistem care devin nucleele de nivel 0 din configuraþia
arborelui;

- pentru fiecare activitate principalã se aplicã acelaºi procedeu, obþinându-se nivelul 1 în structura
generalã;

- procedeul se aplicã pânã se ajunge la un nivel elementar la care se poate spune cã prelucrãrile
informaþiilor sunt simple ºi se pot realiza relativ independent.

Informaþiile de la fiecare nivel de structurã se organizeazã în tabele astfel încât ele sã reprezinte sinteza
informaþiilor prelucrate pe nivelurile inferioare. 

La nivelul zero se vor aduna deci informaþiile de sintezã pe care un coordonator al sistemului analizat
le consultã în luarea deciziilor.

Din acest punct de vedere, proiectarea tabelelor care intervin în structurarea informaþiilor este foarte
importantã. De modul în care acestea au fost proiectate depinde închegarea corectã a structurii arborelui de
prelucrãri.

Determinarea subiectului tabelelor (entitãþilor) pleacã de la informaþiile care aparþin nivelului la care se
lucreazã ºi nu se coboarã ºi nici urcã cãtre grupele de informaþii ale celorlalte niveluri

Determinarea câmpurilor (atributelor) se va face având în vedere numai prelucrãrile de acel nivel, fãrã
a îngloba în tabele atribute inutile sau care s-au mai descris în alte tabele. De exemplu, pentru douã tabele în
care de descriu stocul de produse ale unei firma de comerþ ºi, respectiv, comenzile fãcute de clienþi pentru
acele produse, nu vor apãrea informaþii despre numele angajaþilor firmei, despre firmã, despre durata de
stocare a produselor, º.a.m.d. De asemenea, între cele douã tabele nu se vor repeta informaþiile despre
denumirea ºi preþul fiecãrui produs.

Configurarea formularelor pentru introducerea datelor în tabele trebuie sã asigure, în principal,
posibilitatea ca orice persoanã din sistemul la care se referã baza de date construitã, sã fie capabilã sã
introducã datele cerute de prelucrãri fãrã a comite erori de tastare sau provocate de neatenþie.

Determinarea existenþei unor relaþii între tabele  este operaþia principalã de corelare a tabelelor astfel
încât ele sã poatã reda circulaþia realã a informaþilor în sistemul analizat.

Determinarea modalitãþilor de identificare a unor informaþii pe baza celor structurate în tabele ºi
stabilirea unor interogãri asupra tabelelor bazei de date se realizeazã în funcþie de prelucrãrile de luare a
deciziilor care se fac în sistemul real la fiecare nivel din strucrura lui. Astfel, se vor determina informaþiile de
sintezã specifice acelui nivel ºi modul în care acestea pot fi obþinute.

Stabilirea rapoartelor ce trebuie produse pentru utilizatorul bazei de date  se va face în funcþie de modul
în care trebuie furnizate informaþiile de sintezã ale nivelului respectiv.

În continuare se vor prezenta unele dintre instrumentele ce se pot folosi în realizarea acestor etape, la
nivelul simplificat cerut de cadrul manualului ºi bazate pe cunoºtinþele cãpãtate în anii anteriori în ceea ce
priveºte aplicaþiile Word ºi Excel.
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TIPURILE DE DATE
UTILIZATE CURENT

ÎN PRELUCRÃRI

2

2.1 Clasificarea ºi codificarea datelor
2.2. Validarea datelor



Manualul se referã la organizarea bazelor de date folosind posibilitãþile aplicaþiilor MS-Office: Word ºi
Excel.  

În acest capitol sunt prezentate principalele tipuri de date care intervin în prelucrãrile pe care le pot
realiza aplicaþiile Word ºi Excel. Se fac precizãri privind modul în care fiecare tip de date este recunoscut de
cele douã aplicaþii.

2.1.  CLASIFICAREA ªI CODIFICAREA DATELOR

Clasificarea datelor
Pentru un utilizator, datele care intrã în prelucrare se pot încadra în douã categorii:
– date numerice, care îºi iau valori din cadrul mulþimilor cunoscute din matematicã ºi participã în

operaþii numerice;
– date nenumerice, care îºi iau valori din mulþimi de caractere ºi participã în operaþii nenumerice

(operaþii logice, operaþii ale ºirurilor de caractere etc.).
Dupã cum s-a observat din studierea tabelelor Word ºi Excel, datele care intrã în acestea sunt prezentate

într-o formã cât mai apropiatã utilizãrii lor din realitate. Dacã în Word datele intrã ca texte ºi sunt interpretate
altfel doar în momentul utilizãrii lor, în Excel ele au reprezentãri diferite, conforme celor uzuale.

Astfel, o datã de tip fracþie zecimalã va fi scrisã prin folosirea punctului pentru separarea întregilor de
zecimale pentru sistemul anglo-saxon ºi prin folosirea virgulei, în sistemul românesc. O datã calendaristicã va
folosi semnul / (slash) ca separator între elementele ei, sau – (liniuþã, cratimã) sau . (punct). Indiferent de modul
de exprimare, ele vor fi tratate ca date numerice.

a.  Date numerice

Din punctul de vedere al reprezentãrii interne în memoria calculatorului ºi al puterii de calcul a
microprocesorului, datele numerice se reprezintã în binar, prin aproximante care aparþin unor submulþimi ale
mulþimii numerelor reale.

Din aceastã categorie fac parte datele care pot participa la calcule numerice. Acestea pot fi:
– de tip numeric de bazã: numere naturale, întregi ºi reale;
– transformabile în tip numeric de bazã: fracþii ordinare, exprimãri în formã monetarã, procente.

Operaþiile la care vor participa aceste date sunt operaþii numerice în mulþimea numerelor reale.
Numerele sunt scrise de cãtre Excel implicit aliniate la dreapta. 

Atributul informaþional al unei celule numerice dintr-o tabelã de calcul va fi de tip: 
– Numãr (number); de exemplu: 29;
– Procent (percentage); de exemplu 23.7%;
– ªtiinþific (scientific); de exemplu 2.3E-2, care reprezintã valoarea 2,3 x 10–2;
– Fracþie (fraction); de exemplu 1/2;
– Simbol monetar (currency); de exemplu $18.25, caz în care semnul monetar se aºazã automat în faþa

numãrului; 
– Contabil (accounting); de exemplu 78,00 lei sau 17,5$, caz în care valoarea este însoþitã la dreapta

de semnul monetar.
Ca repere privind limitele valorice, aproximantele cu care lucreazã Excel pentru datele numerice sunt:
– numere reale în simplã precizie  – de la –3,402823E38 la –1,401298E-45 pentru valori negative; de

la 1,401298E-45 la 3,402823E38 pentru valorile pozitive; (4 bytes);
– numere reale în dublã precizie  – de la –1,79769313486232 E308 la –4,94065645841247 E-324

pentru valori negative; de la 4,94065645841247 E-324 la 1,79769313486232 E308 pentru valori
pozitive (8 bytes);

– pentru exprimarea în cursul monetar de la –922.337.203.685.477,5808 la  
922.337.203.685.477,5807 (8 bytes);

– numere întregi : ±79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 (în exprimare pe cifre ale bazei 10) ºi
± 7,9228162514264337593543950335 cu 28 de poziþii pentru zecimale(14 bytes);

– cel mai mic numãr diferit de zero este ±0,0000000000000000000000000001.
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Reluând unele cunoºtinþe învãþate în clasa a X-a, reamintim regula care impune ca, înainte de
introducerea unei valori în celula unei foi de calcul, celula respectivã trebuie configuratã.

Configurarea sau formatarea unei celule presupune alegerea ºi fixarea atributului informaþional al ei.
Acest lucru se face utilizând din meniul aplicaþiei opþiunile Format →→ Celule. 

Pentru cazul numeric, figura 2.1. redã formatarea unei date de tip întreg (numãr zecimale = 0) sau real
(numãr zecimale >0).

Fig. 2.1. Fereastra pentru opþiunile de formatare a tipului de date 

Fig. 2.2

În fig. 2.2. este redatã acþiunea de setare a unei date numerice exprimatã în simbol monetar (currency).
Acest simbol poate fi fixat din lista simbol, în funcþie de semnificaþia valorilor încãrcate în tabel. Valorile

în exprimare monetarã pot fi convertite în moneda euro utilizând butonul de conversie din bara de
instrumente standard. 

Aceastã opþiune se instaleazã prin acþionarea din Instrumente →→ Componente incluse la cerere.

Dacã se doreºte convertirea valorilor exprimate într-o monedã particularã a unei þãri din Uniunea
Europeanã în moneda Uniunii, euro, se va proceda astfel: 

–  se alege tipul de format Simbol monetar (în exemplu – FRF); 
– apoi, în coloana alãturatã se pregãteºte conversia prin selectarea operaþiei (butonul ).
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Deschide lista de tipuri de date

Aliniere, Font, Bordurã, Modele, Protecþie
sunt atribute privind aspectul datelor

Fixarea numãrului de poziþii zecimale
Se activeazã caseta dacã separatorul
miilor este virgula

Aspecte pentru redarea
numerelor negative

Optiunea TEXT va trata ºi numerele
în mod text



În fereastra de dialog care apare se realizeazã:
– completarea domeniului care este sursa datelor de convertit (Source Range) prin selectare din

coloana Valori în franci francezi;
– completarea domeniului care este destinaþia datelor de convertit (Destination Range) prin selectare din

coloana Valori convertite în Euro; 
– completarea monedei sursã din lista deschisã în opþiunea From; 
– completarea opþiunii To cu EUR;
– alegerea formatului de scriere a numerelor (Output Format) (fig. 2.3.)

Fig. 2.3.

Utilizarea fracþiilor ordinare în cadrul tabelelor de calcul se face automat prin exprimarea simplificatã
a fracþiei. 

De exemplu, în figura 2.4. în prima coloanã sunt scrise fracþiile ca în matematicã, iar în a doua coloanã,
aceleaºi valori sunt formatate prin Format →→ Celule →→  Fracþii.

Observaþi modul de calcul al valorii din celula B9, în care se aplicã însumarea automatã iar fracþia
rezultã redusã, exprimatã în 4 întregi ºi 9 zecimi.

Fig. 2.4
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b. Date nenumerice

Datele nenumerice se codificã tot în binar prin combinaþii care ocupã de la un octet pânã la 65400
octeþi.

– Datele de tip text – ºiruri de caractere
Pentru aceste date, reprezentarea internã este în cod ASCII ºi vor fi scrise implicit aliniate la stânga.

Astfel, atributul informaþional al unei celule dintr-o tabelã de calcul va fi de tip text (de exemplu: NUME
COPIL, PULS, Ionel sau, în alte foi, Reducere 20%, 12 puncte).

Nu trebuie confundatã exprimarea datelor numerice de tip procent, simbol monetar ºi de tip
contabil cu tipul text. În exprimarea datelor numerice menþionate sunt ataºate automat
caracterele %, $, lei sau orice alt semn monetar, dar informaþiile au caracter de numãr ºi pot
intra în adunãri, scãderi, înmulþiri etc. 

Nu acelaºi lucru se întâmplã dacã tastaþi un numãr, de exemplu 17 ºi apoi scrieþi dupã el %, sau lei sau
altceva ºi apoi vreþi sã-l înmulþiþi cu un alt numãr (sau sã-l folosiþi într-o operaþie numericã). În acest caz, Excel
va produce o atenþionare de eroare deoarece vreþi sã înmulþiþi texte.

Implicit, Excel considerã cã în celule se vor introduce numere, pe care le considerã, iarãºi implicit,
numere reale. Asta deoarece el este în principal un program pentru calcule numerice. Dacã nu s-a formatat
un grup de celule în care vor intra texte cu atributul Text (din Format →→ Celule) atunci Excel deduce automat
textele prin faptul cã intrã litere sau semne speciale, dar introducerea cifrelor unui numãr de telefon, de
exemplu, îl va lua ca valoare numericã, numãr real. Pentru a evita confuzia, se va tasta numãrul de telefon
respectiv precedat de un apostrof ( ’ ) pentru a fi luat ca text.

De exemplu ’958 va fi o informaþie luatã ca text ea reprezentând numãrul robotului orã exactã. Efectul
se va observa imediat prin faptul cã valoarea 958 apare în celulã aliniatã la stânga, aºa cum se aliniazã
automat textele. Dacã ar lipsi apostroful, valoarea 958 va apãrea aliniatã la dreapta, aºa cum sunt automat
aliniate numerele ºi va fi interpretatã ca fiind numãr care intrã în operaþii cu alte numere.

– Datele calendaristice ºi de timp
Acest tip de date capãtã sens de numãr în reprezentarea internã, din care cauzã informaþia va fi,

implicit, aliniatã la dreapta. Atributul informaþional al unei celule dintr-o tabelã de calcul va fi de tip date,
time ( de exemplu: 1/01/2004, 10:46 PM, January 31).

În reprezentare internã, o datã calendaristicã este un numãr întreg care reprezintã numãrul de zile de
la data de start a calendarului instalat de Excel. În majoritatea cazurilor, data de referinþã este 1 ianuarie 1900
(Windows). Alte sisteme pornesc de la 1 ianuarie 1904 (MacIntosh), primul an bisect al secolului XX. Astfel,
data de 1 decembrie 2004 va fi memoratã sub forma numãrului 38322, ca raportare la 1 ianuarie 1900.

Timpul este mãsurat intern ca numãr zecimal în care primele douã zecimale dau ora, urmãtoarele douã
minutul ºi urmãtoarele douã, secundele.

Aceste reprezentãri interne pentru datã ºi timp sunt necesare pentru efectuarea de calcule cu informaþiile
calendaristice.

Fig. 2.5. Setarea formatului pentru data calendaristicã
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La introducerea informaþiilor de tip date calendaristice trebuie avut în vedere formatul implicit de
scriere (cel american: ll/zz/aa). Formatarea pentru altã scriere se va face explicit prin opþiunile din fereastra
deschisã de Format →→ Celule →→ Date →→ Particularizare. (Figura 2.5.)

– Date de tip logic, care apar în prelucrãri ca valori ale unor propoziþii logice. 
Acestea pot lua valorile true sau false, constante predefinite pentru valoarea de adevãr.

Codificarea datelor
Cuvântul de cod este un cuvânt care are un anume sens într-un proces de prelucrare a informaþiilor. 
El este obþinut prin imaginea creatã de cãtre o funcþie bijectivã care aplicã o mulþime E de elemente de

codificat într-o mulþime K de simboluri construitã pe baza unui alfabet A (mulþimea de caractere de cod). Dacã
presupunem cã A conþine n semne iar un cuvânt de cod trebuie sa aibã m poziþii, atunci se obþin cuvinte
de cod distincte.

Numãrul m se numeºte lungimea codului. Determinarea numãrului m se face analizând volumul de
date din mulþimea E de elemente de codificat. 

Spre exemplu, dacã se doreºte codificarea binarã (n = 2) a alfabetului limbii române care are 30 de
litere, numãrul minim de cifre binare necesare, m, într-o succesiune de cod, pentru a forma un cuvânt de cod,
este numãrul cel mai mic pentru care  2m m 30; adicã m = 5. Rezultã cuvinte de cod de la 00000 - la 11101
(existând combinaþiile 11110 ºi 11111 care nu pot fi utilizate, neavând corespondent în mulþimea E; ele se
numesc combinaþii interzise).

Necesitatea codificãrii constã în reducerea la minimum a muncii de înregistrare ºi de transcriere a
datelor ºi de unificare a informaþiilor. Oferã un mijloc convenabil de identificare ºi de verificare.

Oportunitatea codificãrii se decide în funcþie de anumite costuri determinate de: stabilirea codului,
codificarea propriu-zisã a elementelor, validarea codurilor, decodificarea (prin confruntare cu fiºierele de
referinþã), actualizarea fiºierelor de referinþã.

Dupã cum s-a învãþat pânã acum, în cadrul unui sistem real existã douã tipuri de reprezentare a
informaþiei în raport cu calculatorul numeric utilizat: externã, specificã mediilor de înregistrare a datelor  care
intrã sau ies în/din calculator ºi internã (acceptatã de calculator pentru memorãrile interne, utilizând codificãri
în sistem binar.

Din acest motiv, datele sunt supuse unei operaþii de transformare din reprezentare externã în internã
(conversie de cod) sau invers. La elaborarea aplicaþiilor trebuie sã se þinã seama de conversiile de cod care
provoacã erori de rotunjire, de trunchiere, de discretizare.

Operaþiile codificãrii datelor externe care sunt vehiculate în sistemul pentru care se proiecteazã o
aplicaþie:

- Se stabileºte vocabularul de intrare prin inventarierea tuturor informaþiilor de codificat; 
- Se clasificã datele în mod convenabil, determinându-se caracteristicile acestui vocabular;
- Se inventariazã toate utilizãrile care se vor da datelor. (Diagramele pentru un circuit informaþional  pot

reda sintetic operaþiile de tratare a datelor ºi documentele utilizate). 
- Se determinã natura datelor ºi se face gruparea lor dupã criterii utilitare (studiul activitãþilor, a pro-

ceselor permite completarea de cataloage ºi nomenclatoare privind resursele utilizate ºi structurarea lor în
funcþie de desfãºurarea unui proces anume). Structura informaþiilor din vocabular va determina fixarea
structurii generale de cod în funcþie de scop.

Pentru activitãþi ºi documente se poate reprezenta apartenenþa lor la un flux sau altul prin litere
ºi cifre prin care sã se codifice ordinea ºi conþinutul lor; pentru materiale, necesitãþile de prelu-
crare impun utilizarea de cifre de cod prin care sã se indice locul de stocare sau de utilizare,
conturile contabile în care se consemneazã materialele, natura ºi apartenenþa materialelor pe
sortimente, grupe etc.; pentru mijloace fixe codul trebuie sã indice locul de folosinþã, apartenenþa
în cadrul categoriilor de clasificare; pentru o carte dintr-o bibliotecã codul trebuie sã reflecte
domeniul ºi numãrul ei de inventar; pentru un elev, codul trebuie sã facã identificarea anului de
studiul, a clasei ºi a elevului în clasã etc.

m
nA
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- Se alege un sistem de codificare.
Acesta trebuie sã se bazeze pe definirea precisã a scopului cãruia îi este destinat (sã fie sugestiv în

redarea legãturilor între fenomene, procese, entitãþi, documente ºi resurse de realizare a gestiunii). Pentru
fiecare clasã de elemente ale sistemului analizat se alege un sistem propriu de coduri avându-se în vedere
asigurarea compatibilitãþii între clase, maximul de uniformitate a codificãrii;

- Se alege metoda de codificare. 
Aceastã operaþie revine la definirea limbajului de codificare: se alege un alfabet de formare a codului

care sã satisfacã condiþiile de volum implicate de totalitatea informaþiilor pentru care se construieºte codul, se
defineºte legea de compoziþie a codului (structura morfologicã).

Într-o ºcoalã sunt 1200 de elevi. Se doreºte formarea unui cod pentru identificarea fiecãrui  elev:
clasa, poziþia în catalogul clasei. Codul va avea o formã numericã ºi va fi format din trei pãrþi:
prima parte - douã cifre, va reprezenta clasa ca an de studiu, a doua parte - o cifrã, va reprezenta
clasa ca numãr de ordine în cadrul anului de studiu (echivalent numeric pentru litera clasei), iar
a treia parte - douã cifre, va desemna numãrul de ordine al elevului în catalog. Pentru acest cod,
deci, alfabetul este reprezentat de cifrele bazei 10. Legea de compoziþie este redatã de modul
de formare a codului. Pentru fiecare elev se va realiza o corespondenþã biunivocã între cod,
numele ºi prenumele ºi clasa din care face parte elevul. 

Determinaþi numãrul de combinaþii de cod ºi care este mulþimea combinaþiilor nefolosite pentru
exemplul codificãrii elevilor dat mai sus. 

- Codificarea propriu-zisã, adicã unificarea terminologiei ºi atribuirea de coduri;
- Actualizarea codurilor, operaþie care se referã la adãugarea de coduri noi pentru elemente nou intrate în

sistem ºi eliminarea codurilor perimate; aceastã operaþie necesitã o  revizuire periodicã a codurilor elaborate.

Sisteme de coduri:
- sistemul secvenþial numeric, care utilizeazã mulþimea numerelor naturale. Dacã se lucreazã pe o

lungime fixã a cuvântului de cod, atunci poziþiile nesemnificative se completeazã cu 0 dar, la un anumit
volum de date de codificat, poate deveni insuficient, orice element nou apãrut afecteazã întregul sistem  de
coduri;

- sistemul pe grupe, de tipul celui folosit în exemplul precedent, organizeazã codul pe componente de
cod, fiecare componentã codificând o anume caracteristicã a elementului;

- sistemul zecimal, o varianta a sistemului pe grupe, în care fiecare grupã nu ia valori decât o cifrã a
bazei  10. Este un sistem practicat în special la codificarea conturilor contabile.

- sistemul bloc, în care se foloseºte un cod numeric, iar intervale de valori de cod reprezintã categorii
de elemente: de exemplu, un cod de 4 cifre, pentru articolele dintr-o magazie, pentru care grupa de valori
0000 - 0075 reprezintã articole din grupa A, valorile 0076 – 0514 reprezintã articole din grupa B etc.

- sistemul mnemonicelor (exemplificat frecvent în informaticã);
- sistemul ºah, care se bazeazã pe construirea de tabele în care fiecare dimensiune specificã o

caracteristicã a elementelor de reprezentat, iar elementele tabelului sunt numere în ordine naturalã (de
exemplu, pentru codificarea reperelor, pieselor, subansamblurilor pentru configurarea structurii de asamblare);

- sistemul binar de asociere de cifre binare elementelor vocabularului de intrare. Construcþia codurilor
se bazeazã pe algebra booleanã ºi pe conceptele teoriei mulþimilor (de exemplu, în procesul codificãrii
prelucrãrilor de tip decizie).

2.2.  VALIDAREA DATELOR
a) Formatarea condiþionalã

În unele prelucrãri este necesarã evidenþierea unor anumite valori pentru a atrage atenþia, prin forma de
scriere, culoare ºi alte efecte, asupra unor situaþii particulare: apariþia unor sume de tip penalizãri, demarcarea
unor valori uzuale faþã de cele care coboarã sub sau urcã peste niºte limite etc. 

De exemplu, chiar Excel propune pentru numerele negative o afiºare a lor în culoarea roºu. 
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Astfel, dupã alegerea tipului de date care vor ocupa o celulã/domeniu, Excel oferã posibilitatea de a
adãuga formatãrii o anumitã condiþionare asupra valorilor introduse: Format →→ Formate condiþionale. Prin
aceastã facilitate, în tabel se pot pune în evidenþã valorile care fac parte dintr-o anumitã mulþime, care au o
anumitã proprietate ºi care pot fi selectate în operaþii în mod separat.

De exemplu, la o papetãrie se înregistreazã stocul de produse ºi se doreºte evidenþierea stocurilor mari,
încã de la tastare (sau din calcule, cum se va vedea mai târziu). S-a ales ca fiind stocuri mari cele cuprinse
între 200 ºi 500. (fig. 2.6., 2.7.)

Fig. 2.6. Formate condiþionale

La acþionarea opþiunii Formate condiþionale se deschide o fereastrã de dialog în care se pot seta
condiþiile ºi aspectul de prezentare a valorilor ce se supun condiþiilor. 

Pentru exemplul referitor la papetãrie s-au setat ca aspect stilul cursiv, culoarea albastru ºi chenar
simplu.

Fig. 2.7. Setarea opþiunilor de format ºi a condiþiilor

b) Criterii pentru validarea datelor

Obiectivul principal al unui SGBD fiind prelucrãrile numerice ºi logice, este perfect justificatã grija
privind exactitatea datelor care se introduc în tabele ºi, de asemenea, privind posibilitãþile de eliminare a cât
mai multora dintre erorile de operare.

Astfel, cu posibilitãþile Excel pentru organizarea de baze de date, dupã formatarea privind tipul datelor
care vor fi înscrise în celule, se pot stabili condiþii de validare pentru acele caracteristici (coloane) pentru care
existã restricþii. 

De exemplu, într-o rubricã (coloanã) conþinând notele elevilor dintr-o clasã la un anumit obiect, se va
impune condiþia prin care se verificã valoarea care se tasteazã (sã fie între 1 ºi 10, inclusiv).

Operaþia de alegere a validãrii datelor care vor fi introduse în acea coloanã se va face dupã selectarea
coloanei sau a domeniului de celule în care intrã datele respective.

Aceastã facilitate se activeazã din meniul Excel, opþiunile Date(Data) →→ Validare(Validation) →→
Setare+Mesaj de eroare+Avertizare la eroare(Settings +Messages+Allert)
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3.1.  OPERAÞII DE INTRARE-IEªIRE

a.  Încãrcarea datelor

În mod implicit, în Excel, dupã introducerea unei valori într-o celulã, tastând Enter se trece la celula
urmãtoare din coloanã, deoarece, aºa cum s-a precizat, coloana reprezintã structura informaþionalã princi-
palã. Dacã se doreºte însã o completare a celulelor pe orizontalã, se va folosi tasta Tab în loc de Enter, aºa
cum se utilizeazã pentru tabelele Word. 

Completarea datelor într-un domeniu selectat
Pentru a organiza mai bine operaþiile de introducere a datelor sau de editare a acestora, se recomandã

lucrul cu zone de celule (domenii). Astfel, se marcheazã un grup de celule (în modul obiºnuit în Windows –
prin operaþii cu mouse-ul (drag-and-drop) sau cu tastele (Shift ºi sãgeþile de deplasare). Introducerea de date
va urmãri completarea celulelor începând cu prima, pe coloane, pânã la ultima din acel domeniu, cu Enter
dupã fiecare valoare, fãrã ca utilizatorul sã foloseascã însã Tab. 

În figura 3.1, se prezintã un exemplu în care s-a marcat un domeniu
„spart” (prin drag-and-drop cu tasta Ctrl activã), în care sunt afectate
coloanele A ºi C ºi rândurile de la 1 la 8 (se observã cã anteturile lor sunt
în relief). Când s-a terminat completarea celulei A8 cu valoarea 44,
cursorul trece automat la celula C1, unde se va scrie valoarea 76. Ultima
introducere de valoare, 15, s-a fãcut în celula C8, iar la Enter cursorul
trece automat la celula A1, care aici este prima celulã din domeniul
selectat. 

Domeniul selectat poate cuprinde o coloanã întreagã sau
un rând întreg. În acest caz, selecþia se face mai uºor, cu
un simplu clic pe indicativul coloanei (rândului). 

Completarea datelor utilizând machete – 
organizarea unui formular de date

Machetarea introducerii datelor într-un tabel din foaia de calcul
este o modalitate oferitã de Excel pentru a asista utilizatorul în reperarea
corectã a câmpurilor de date. Operaþia reprezintã construirea automatã
a unui formular de introducere ºi de cãutare a datelor.

Dupã formatarea structurii tabelului, adicã dupã stabilirea atri-
butelor ce trebuie descrise (numele coloanelor) ºi formatarea celulelor
fiecãrei coloane, introducerea datelor se va face activând un formular
de introducere a datelor prin: 

Date →→    Machetã
La acþionarea opþiunii se prezintã o fereastrã de avertizare prin

care Excel sfãtuieºte în ceea ce priveºte existenþa numelor de coloane
(definirea etichetelor). Se va rãspunde afirmativ, deoarece definirile au
fost fãcute într-un pas anterior.

Va apãrea o casetã de dialog în care sunt prezentate casete text
pentru fiecare dintre atributele (câmpurile) tabelului. Atributele apar cu
denumirile (etichetele) desemnate ca titluri de coloane. Utilizatorul este
îndrumat sã introducã înregistrãri noi sau sã ºteargã/modifice dintre cele
existente în tabel (fig. 3.2). De asemenea, opþiunea oferã posibilitatea
de cãutare a unor înregistrãri ºi de localizare pe acestea (fig. 3.2).
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Fig. 3.1. Completarea
pe domeniul selectat

Fig. 3.2. Activarea opþiunii pentru
formular de introducere a datelor



Pentru un tabel simplu, al notelor unor elevi la un anumit obiect, s-au realizat etapele de confi-
gurare ca tabel al bazei de date, printre care ºi operaþia de validare a notelor. În figura 3.3 se
prezintã etapa de introducere a datelor utilizând un formular de date creat automat.

Fig. 3.3. Introducerea datelor cu ajutorul formularului

Trecerea de la o rubricã la alta se face cu tasta Tab.
În momentul în care s-a terminat introducerea datelor (sau celelalte operaþii) se acþioneazã butonul

Închidere.

1. Deschideþi aplicaþia Excel ºi construiþi un nou registru numit Exerciþii.
2. Redenumiþi prima lui foaie, Foaie 1, cu numele Distanþe.
3. În aceastã foaie trebuie sã introduceþi informaþiile din exemplul dat în figura 3.4, în felul
urmãtor:
– pentru celulele A1, B1, C1 ºi D1 veþi face o îmbinare într-o megacelulã, cu ajutorul butonului

, în care veþi tasta titlul din exemplu, cu font Arial, mãrime 14, centrat, aldin;

– celulele A2, B2, C2 ºi D2 vor avea informaþiile din exemplu, Arial, mãrime 12, aldin, cu
ajustarea coloanelor A ºi C pentru a încãpea tot textul;

Fig. 3.4. Exemplu pentru introducere de date

– veþi selecta celula A3 ºi o veþi formata ca text;
– veþi copia formatarea celulei A3 asupra celulelor din grupul A4–A9 ºi C3–C9;
– veþi face aceleaºi operaþii de formatare, dar acum cu tipul de reprezentare numãr cu 0 (zero)

zecimale, pentru grupul de celule B3–B9 ºi D3–D9;
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– veþi selecta domeniul ocupat de numele oraºelor ºi, deoarece este vorba de douã coloane 
(A ºi C) nealãturate, va trebui sã selectaþi întâi celulele de la A3 pânã la A9 cu drag-and-drop
ºi apoi sã menþineþi tasta Ctrl pentru a selecta ºi domeniul de la D3 pânã la D9;

– veþi tasta apoi numele oraºelor începând cu Sofia; dupã fiecare denumire acþionaþi Enter care
vã va conduce în celula urmãtoare din domeniul selectat;

– observaþi cum, la tastarea literei P, pentru oraºul Paris, apare automat Praga, deoarece
programul cunoaºte acest text dintr-o celulã anterioarã ºi presupunând cã aveþi nevoie de el,
vi-l furnizeazã prin autocompletare pentru a vã scuti de tastat (evident cã aici veþi renunþa la
serviciul oferit);

– urmãriþi unde se mai repetã autocompletarea;
– realizaþi aceleaºi operaþii ºi pentru introducerea valorilor distanþelor, aºa cum aþi procedat

pentru marcarea domeniului ºi introducerea datelor în cazul oraºelor.
4. Aplicaþi operaþia de cãutare a distanþei de 592 km utilizând opþiunile Editare → Gãsire,

pentru a vedea cãrui oraº îi corespunde.
5. ªtergeþi tot conþinutul completat ºi refaceþi-l introducând datele cu ajutorul unui formular de

date oferit automat. Înainte, asiguraþi validarea câmpurilor de distanþe în km, astfel încât sã
nu se introducã distanþe mai mici de 10 km sau mai mari de 3000 km. De asemenea, fixaþi
denumirile coloanelor A, B, C, D: „Capitale“, „KmC“, „Reºedinþe“, „KmR“.

Facilitãþi suplimentare pentru introducerea datelor

Introducere simultanã:
• Într-un domeniu selectat
Sunt situaþii în care este necesarã tastarea aceleiaºi valori în mai multe celule din foaia de calcul. 

Pentru completarea unui borderou de notare la un examen, se foloseºte tabelul din 
figura 3.5. 

Fig. 3.5. Completare simultanã cu aceeaºi valoare

Se observã cum coloana Puncte oficiu trebuie completatã cu valoarea 2 pentru toþi candidaþii. Operaþiile
necesare sunt:

se selecteazã domeniul de celule ale coloanei →→ se scrie 2 în prima celulã a domeniului selec-
tat →→ se menþine apãsatã tasta Ctrl ºi se apasã Enter.

În felul acesta, informaþia din bara de formule este introdusã în toate celulele domeniului selectat.

• În mai multe foi de calcul deodatã
Foile de calcul ale aceluiaºi registru pot avea zone identice care se pot configura încã din faza de

proiectare. 

În figura 3.6. este prezentatã faza de configurare a unui registru pentru evidenþa cheltuielilor cu
întreþinerea. Sunt configurate trei foi de calcul pentru cele trei tabele de date: Gaze, Luminã,
Apã. Toate trei au aceeaºi structurã ºi aceleaºi informaþii de bazã pentru etichetele verticale ºi
orizontale. Pentru a evita copierea tabelului din prima foaie ºi în celelalte, sau chiar scrierea
acestuia de trei ori, existã posibilitatea sã se tasteze simultan în toate trei foile astfel:
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se selecteazã fiecare foaie prin clic pe numele ei, þinînd
tasta Ctrl apãsatã. Etichetele foilor rãmân active. Dupã
acest pas, se tasteazã conþinutul unei foi. El va fi multipli-
cat automat ºi în celelalte foi.

•Liste personale pentru autoumplere
În cazurile în care intervin liste cu aceleaºi valori în mai

multe locuri ale bazei de date, pentru scrierea sigurã ºi rapidã a
acestor liste este utilã înregistrarea lor în catalogul de liste al
Excel astfel: 

Instrumente →→ Opþiuni →→ Liste particularizate →→ Intrãri
listã →→ Tastare elemente listã cu Enter dupã fiecare →→
Adãugare →→ Ok.

Figura 3.7. prezintã includerea listei de categorii
statistice ale mediilor. 

Fig. 3.7. Liste personale pentru autoumplere

Astfel, într-un domeniu de celule se va scrie doar primul membru al
listei, medii < 5, pentru restul fãcându-se autoumplere (fig. 3.8.). 

Fig. 3.8. Exemplu de autoumplere a celulelor

b.  Ieºirea datelor

În general, ieºirea datelor din prelucrãrile aplicate tabelelor din baza de date se organizeazã ca
rapoarte. Acestea trebuie sã aibã calitatea principalã de a fi uºor de citit de cãtre cei cãrora le sunt destinate.
Astfel, vor trebui gândite: modul de aºezare în paginã, lizibilitatea, tipãrirea  numai a informaþiilor cerute, nu
ºi a celor de lucru, asigurarea unor informaþii de identificare, paginarea etc.

Iniþializarea paginii
Aºa cum s-a învãþat, tipãrirea unui document Word sau Excel este precedatã de formatarea paginii

documentului: Fiºier →→ Iniþializare paginã. 
În cazul foilor de calcul, dupã formatare, dacã se va face o defilare a foii de calcul se vor vedea

delimitãrile de paginã chiar pe suprafaþa ei prin douã linii punctate (una verticalã ºi alta orizontalã). 
Pentru a le deosebi mai uºor, se va suprima liniatura foii prin alegerea

opþiunilor: 

Instrumente →→  Opþiuni →→ Vizualizare →→ Gridlines. 

De asemenea, aspectul documentului în paginã se poate observa prin
procedeul cunoscut ca fiind mai rapid, adicã butonul: Vizualizare înaintea
imprimãrii.
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Figura 3.6.  Completarea simultanã 
în mai multe foi de calcul

Fig. 3.9. Delimitãri de paginã



Fig. 3.10. Fereastrã de iniþializare paginã; alegerea inserãrii de antet ºi subsol

Trebuie atenþionat faptul cã opþiunea Iniþializare paginã din meniul Fiºier al programului Excel sau din
butonul cu aceeaºi opþiune din cadrul Vizualizare înaintea imprimãrii (fig. 3.10.) cuprinde:

– opþiunile pentru inserarea de Antet ºi Subsol în foaia de calcul;
– opþiunile pentru stabilirea zonei de imprimare din cadrul foii de calcul: Foaie;
– rândurile de repetat la începutul fiecãrei foi: Foaie. De obicei, sunt repetate pe paginã nouã rândurile

care alcãtuiesc capul de tabel (HEADER de tabel); 

Pentru tabelul din figura 3.5., repetarea capului de tabel pe fiecare paginã nouã conduce la
setarea rândurilor 1 ºi 2 ca zonã repetatã pe foaie. (fig. 3.11.)

Fig. 3.11. Setarea rândurilor de repetat la paginã nouã ºi ordinea de imprimare a paginilor

– opþiunea coloanele de repetat la stânga (indicativele capetelor de rând);
– opþiunea ordinea paginilor la imprimare.

Încadrarea tabelului în paginã
Dacã tabelul va fi plasat într-o paginã Web sau pe reþeaua internã din ºcoalã, el trebuie menþinut îngust,

pentru a-i ajuta pe cei care îl vor vedea sã nu mai defileze tabelul pe lãþimea lui.
Încadrarea tabelului în pagina de imprimare poate sã nu fie convenabilã, de exemplu, în cazul tabelelor

mari, trecerea de la o paginã la alta poate fragmenta un rând. 
Excel dispune de o facilitate, ºi anume Examinare sfârºit de paginã. Aceasta se activeazã din lista de

butoane deschisã prin opþiunea Vizualizare înaintea imprimãrii sau din Meniu →→ Vizualizare. 

În acest mod, sfârºiturile de paginã (orizontal ºi vertical) sunt afiºate mai clar, cu linii groase, albastre,
iar numerele de paginã în font mare, gri, pe fiecare din ele (Fig. 3.12.). Ele pot fi ajustate convenabil prin
tragere cu mouse-ul.
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Fig. 3.12. Evidenþierea paginii Fig. 3.13. Evidenþierea celulelor pentru marcarea
ºi a marginilor ei inserãrii de sfârºit de paginã

Revenirea la modul obiºnuit de vizualizare a paginii se face alegând opþiunea Vizualizare →→ Normal.
Plasarea de sfârºituri de paginã (orizontal ºi vertical) se face prin opþiunea Inserare →→ Sfârºit de paginã,

dupã ce s-a activat celula din partea dreaptã ºi de sub locul unde vor fi introduse aceste delimitãri (notatã cu
D în figura 3.13.).

Pentru a insera numai un sfârºit de paginã vertical, se va activa celula din rândul 1 din dreapta locului
în care va apãrea sfârºitul de paginã (notatã cu V în figura 3.13.).

Pentru a insera numai un sfârºit de paginã orizontal, se va activa celula din coloana A de sub locul în
care va apãrea sfârºitul de paginã (notatã cu H în figura 3.13.). 

Înlãturarea unui sfârºit de paginã se realizeazã prin opþiunile Inserare →→ Eliminare sfârºit de paginã.

Ascunderea coloanelor neimportante
La tipãrirea unui raport pot fi prezentate pe foaie numai acele atribute (coloane) necesare din acesta,

din care utilizatorul poate obþine informaþiile dorite. Astfel, coloanele de lucru sau cele care nu cuprind
informaþiile legate de acel raport vor trebui „ascunse” pentru faza de tipãrire, dar mai apoi sã poatã fi  „readuse
la luminã”. 

Sã ne imaginãm un tabel care cuprinde toate informaþiile privind situaþia ºcolarã a elevilor unei
clase la sfârºitul anului ºcolar. Dirigintele clasei trebuie sã prezinte un tabel numai cu mediile
generale ale elevilor ºi media la Purtare a acestora, cu scopul realizãrii unui clasament în vederea
premierii. În acest caz, coloanele din tabel care conþin mediile la materiile studiate ºi numãrul
absenþelor acumulate pe parcursul anului ºcolar vor fi inutile în pagina raportului imprimat.

Ascunderea unor coloane se poate face foarte uºor prin: 

selectare coloanã/grup de coloane de ascuns →→ clic dreapta pe zona selectatã →→ Ascundere (Hide).

În foaia de calcul se vor vedea numai coloanele rãmase, cu indicativele de adrese (litera/literele)
nemodificate. 

Dupã tipãrirea raportului, refacerea tabelului se face prin: 

poziþionare cursor mouse pe o coloanã rãmasã în stânga zonei ascunse →→ tragere (drag) mouse
pânã peste coloana din dreapta zonei ascunse →→ clic dreapta →→  Descoperire (Unhide)

Dacã se ascunde coloana B, atunci coloanele vecine rãmase sunt A – în stânga ºi C – în dreapta.
Selectarea coloanelor A ºi C prin tragere mouse peste ele ºi apoi Descoperire (Unhide) conduce
la reapariþia coloanei B.

3.2.  OPERAÞII DE CALCUL NUMERIC ªI LOGIC

Formule de calcul
Reamintim cã:

O formulã, expresie de calcul, este o combinaþie de termeni ºi operatori de
calcul, construitã  asemãnãtor expresiilor din matematicã, dar în convenþiile
de notaþie impuse de cãtre programele Excel ºi Word.

23Capitolul  3



Programul Word oferã doar câteva facilitãþi de calcul (cum se va vedea în Cap. 4). De aceea, în
continuare, se va insista pe cele ale programului Excel.

•• Ca termeni pot apãrea: 
– constante;
– adrese de celule (referinþe);
– funcþii Excel.
•• Operatorii de calcul recunoscuþi de cãtre program sunt:
– operatorii aritmetici: + (adunare), – (negaþie ºi scãdere), * (înmulþire), / (împãrþire), % (calcul de

procent), ^ (ridicare la putere);
– operatorii de comparaþie (relaþionali): < , >, < > (diferit), =, >= (mai mare sau egal), <= (mai mic sau

egal);
– operatorul de tip text este operatorul de concatenare1 a douã texte, ºi anume & (ampersand) 

(de ex., „Ben” & „gal” →→ „Bengal”);
– operatorii de referinþã precizeazã adresele din foaia de calcul la care se gãsesc datele:

: (douã puncte) – operatorul de referinþã al unui domeniu de celule (de ex., A7:B12 indicã referirea
simultanã la toate celulele dintre cele douã adrese, inclusiv cele douã adrese limite, adicã grupul
A7,A8,A9,A10,A11,A12,B7,B8,B9,B10,B11,B12);

, (virgula) – operatorul de reuniune a referinþelor multiple (de ex., B5,D7:D9 indicã referirea simul-
tanã la celulele celor douã grupuri: grupul format dintr-o singurã celulã – B5 ºi grupul format din
trei celule D7:D9; celulele care rezultã sunt: B5, D7, D8 ºi D9);

_ (un spaþiu) – operator de intersecþie a referinþelor multiple (de ex., B5:B15, A7:D7 conduce la
referirea celulei B7 care este celula comunã celor douã domenii).

În funcþie de rezultatul formulei, se pot defini tipurile de expresii:
•• expresii numerice, care produc un rezultat numeric ºi sunt compuse din termeni cu conþinut numeric

ºi din operatori aritmetici. 

Calculul mediei aritmetice produce un numãr real: =(5+6)/2 →→ 5,50.

Tot în categoria expresiilor numerice intrã ºi lucrul cu date calendaristice ºi de timp, deoarece
aceste informaþii se reprezintã intern prin numere.

•• expresii logice, care produc ca rezultat o valoare de adevãr, recunoscutã în Excel ºi Word prin
constantele True (pentru valoarea „adevãrat”) ºi False (pentru valoarea „fals”). În cadrul expresiilor
logice apar operatorii relaþionali, iar ca termeni se pot regãsi constante, adrese de celule, funcþii ºi
expresii numerice. 

Expresia A3>5 poate produce valoarea TRUE, dacã în celula A3 existã o informaþie numericã cu
valoare mai mare decât 5 ºi FALSE, dacã valoarea din A3 este mai micã sau egalã cu 5.  Pe baza
acestei expresii se poate stabili un raþionament de tipul:

Dacã A3 > 5, atunci scrie „mai mare”, altfel scrie „mai mic sau egal“,

în care comanda scrie se referã la ceea ce va apãrea în celula destinatã rezultatului.

•• expresii tip ºir de caractere, care au ca rezultat un ºir de caractere ºi sunt compuse din termeni cu
conþinut text ºi operatorul de concatenare;

•• expresii de tip adresã, compuse din termeni de tip referinþe de celule ºi operatorii de referinþã
prezentaþi mai sus ºi au ca rezultat informaþia de referinþã a unei celule sau a unei zone (domeniu).
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O formulã poate conþine o combinaþie de tipuri de expresii, fapt pentru care este necesarã cunoaºterea
ordinii în care Excel efectueazã operaþiile când evalueazã expresiile ºi calculeazã formula. 

Ordinea de efectuare a operaþiilor se supune prioritãþii operatorilor, datã mai jos, unde prin numãrul
nivelului s-a notat prioritatea operaþiei:

Nivel 1 :  operatorii de adresare,

Nivel 2 :  – (numãr negativ -  ca semn al constantelor) ºi  % (procentul),

Nivel 3 :  ^ (ridicare la putere), 

Nivel 4 :  * (înmulþire) ºi  / (împãrþire),

Nivel 5 :  + (adunare), - (scãdere),

Nivel 6 :  & (operatorul de concatenare),

Nivel 7 :  operatorii relaþionali. 

Prioritatea operatorilor scade pe mãsurã ce nivelul creºte.

Astfel, întâi se executã operaþiile de nivel 1, apoi cele de nivel 2 º.a.m.d.

O formulã este evaluatã de la stânga la dreapta.
În formulele Excel ºi Word se utilizeazã numai paranteze rotunde.

Referinþe absolute ºi relative la celule
În scrierea formulelor pot apãrea dificultãþi legate de referinþele la celule. Copierea sau mutarea unei

formule în altã celulã poate conduce la schimbarea referinþelor de celulã care apar în acea formulã, deoarece
Excel ajusteazã automat adresele celulelor pentru ca acestea sã reflecte poziþia lor relativã. 

Dacã o formulã este mutatã din D5 cu trei rânduri mai jos ºi cu cinci coloane mai la dreapta,
Excel adunã automat trei unitãþi la fiecare numãr de rând ºi trece cu cinci litere mai departe în
alfabet, pentru fiecare adresã de celulã în noua formulã. Aºadar, D5 va deveni I8.

Astfel, este necesarã cunoaºterea clarã a tipului de referinþã ce trebuie folosit. Reamintim
cã o referinþã a unei celule conþine informaþia de coloanã ºi informaþia de rând ale celulei respective în cadrul
foii de calcul.

Adresa relativã este acea parte a referinþei care poate fi modificatã de cãtre program când formula este
mutatã sau copiatã. O referinþã relativã are ambele pãrþi (ºi adresa de coloanã, ºi adresa de linie) de tip adrese
relative.

Adresa absolutã este acea parte a referinþei de celulã care nu se schimbã în cazul copierii sau mutãrii
formulei care o conþine. O referinþã absolutã are ambele pãrþi de tip adrese absolute.

Pentru a înþelege ºi programul aceastã fixare, se utilizeazã semnul dolar, $, în faþa pãrþii din referinþã
care trebuie sã nu se modifice. O referinþã absolutã are ambele pãrþi precedate de semnul $.

$A1 precizeazã o referinþã absolutã la coloana A, dar în cadrul coloanei se poate accesa oricare
rând al ei. O exprimare A$1 va preciza fixarea referinþelor numai la rândul 1 din toate coloanele,
iar $A$1 va preciza cã se utilizeazã numai informaþia din celula A1 (coloana ºi linia nu pot fi
schimbate), trebuind o altã exprimare de referinþã dacã se doreºte utilizarea celulei A2. Dacã se
utilizeazã o formulã precum =SUM(A2+C4), adresele celulelor referite se pot schimba în oricare
nume de coloanã ºi numãr de linie, deoarece sunt referinþe relative.

În general, se definesc adrese absolute numai dacã, prin modificarea lor, programul produce rezultate
greºite. (O situaþie imediatã ar fi aceea în care, dupã efectuarea unor calcule, se observã necesitatea inserãrilor
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de noi coloane care vor modifica astfel adresele de coloane iniþial folosite în calculele efectuate deja. Aceste
lucruri se vor vedea concret în exemplele ºi explicaþiile de mai jos). Schimbarea din taste a scrierii adresei se
face cu tasta F4. La apãsãri succesive, F4 conduce la trecerea prin toate din cele 4 combinaþii de fixare a
adresei.

Figura 3.14. Utilizarea adresei absolute a celulei F2 în calculul TVA pentru toate produsele

În figura 3.14. se prezintã situaþia în care este necesarã scrierea adresei absolute în cadrul
formulei de calcul a Valorii +TVA, deoarece aceeaºi valoare, 19%, este aplicatã tuturor celulelor
din coloana Valoare.

Referinþe de legãturã. Trebuie menþionatã ºi forma unei referinþe la o celulã sau o zonã din altã foaie
sau alt registru deschis. 

Sintaxa foloseºte ca semne speciale numai semnele [ , ] ºi ! (nu sunt permise spaþii, virgule) ºi se prezintã
astfel:

[nume-registru]nume-foaie!adresa_celulei

[Agenda3]Sport!B6 este o referinþã la celula B6 din foaia Sport a registrului Agenda3.

Eroare în formulã
În cazul în care o formulã conþine greºeli de sintaxã, programul Excel semnaleazã cã nu o poate înþelege

prin mesajul „Eroare în formulã”. 
Dacã greºeala se strecoarã în calcule ºi Excel ajunge la o operaþie pe care nu o poate realiza, mesajul

are o formã apropiatã tipului de eroare (dar destul de general). 
De exemplu, mesajul „#DIV/0!” aratã cã s-a ajuns la situaþia de a împãrþi un numãr la 0 (zero).
În general, un mesaj care începe cu un singur semn diez, #, aratã cã Excel nu poate rezolva formula

respectivã. Mesajele apar scrise la „locul faptei”, adicã în celula în care ar trebui sã fie rezultatul. 

Alte mesaje de eroare în calcul sunt:
##### – Apare atunci când o coloanã nu este suficient de latã sau când este utilizatã o datã sau

o orã negativã.
#N/A! – Formula se referã la o celulã în care nu existã încã nicio valoare.
#NULL! – Formula cere calcule în zone suprapuse, în care zonele sunt distincte.
#NUME? – Apare atunci când Microsoft Excel nu recunoaºte textul dintr-o formulã. Se poate ca acel

nume sã nu existe. Totuºi, trebuie verificat dacã existã numele respectiv. Pentru aceasta,
din meniu se acþioneazã: Inserare →→ Nume →→ Definire. Dacã numele nu este listat, se
va adãuga numele utilizând comanda Definire.
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Se poate ca numele sã fie ortografiat greºit. Se va selecta numele în bara de formule, se va apãsa tasta
F3, se face clic pe numele dorit a fi utilizat, apoi clic pe OK. Dacã numele este al unei funcþii Excel, se va
corecta dupã ce se va inspecta lista funcþiilor (cum se va prezenta mai jos).

Ea mai poate apãrea la introducerea textului într-o formulã fãrã includerea textului între ghilimele.
Aceeaºi eroare poate apãrea din omisiunea a douã puncte (:) într-o referinþã la zonã. Se va verifica dacã

toate referinþele la zone din formulã folosesc douã puncte (:), de exemplu SUM(A1:A10).
De asemenea, s-ar putea sã lipseascã paranteze sau sã fie în plus. Trebuie potrivite toate parantezele

deschise ºi închise. Se va verifica dacã toate parantezele construiesc perechi – deschisã cu închisã. Când se
creeazã o formulã, Excel afiºeazã parantezele în culori, pe mãsurã ce se introduce formula.

O altã cauzã poate fi introducerea numerelor fãrã formatare. Nu s-a stabilit formatul numerelor când
ele sunt introduse în formule.

#NUM! – Apare o eroare într-un numãr. Trebuie verificat dacã valorile utilizate sunt numere. De
exemplu, chiar dacã valoarea care trebuie introdusã este 1.000 LEI, totuºi s-a introdus în
formulã 1000. 

De asemenea, eroarea apare când s-a folosit o formulã care dã un rezultat prea mare sau prea mic
pentru a fi reprezentat în Microsoft Excel. Se va modifica formula astfel încât rezultatul ei sã fie între 
-1 * 10307 ºi 1 * 10307.

#REF! – Referinþa la o celulã necunoscutã. Este posibil sã se fi fãcut ºtergerea de celule la care se
face referire în alte formule sau inserarea celulelor mutate peste celule la care se face
referire în alte formule. Se vor modifica formulele sau se vor reface celulele în foaia de
lucru, fãcând clic pe Anulare imediat dupã ce se ºterg sau se insereazã celulele.

#VALUE! – Argumentul din formulã conþine o greºealã. Apare atunci când este utilizat tipul greºit
pentru un termen (operand) sau pentru un argument al unei funcþii Excel.

Pentru depanare se vor urma etapele:
– se face clic pe celula care afiºeazã eroarea, apoi clic pe butonul care apare lângã ea ºi apoi clic pe

Trasare eroare;
– se trec în revistã cauzele ºi soluþiile posibile:
• introducerea de text când formula solicitã un numãr sau o valoare logicã, ca de pildã True sau False;
• Excel nu poate interpreta textul în tipul corect de date; de exemplu, dacã celula A5 conþine un numãr

ºi celula A6 conþine textul „Nu este disponibil”, formula =A5+A6 va întoarce eroarea #Value!.
– furnizarea datelor unei zone pentru un operator sau funcþie care solicitã o valoare unicã, nu o zonã.

3.3.  OPERAÞII SPECIFICE DATELOR GRUPATE ÎN TABELE

a.  Prelucrãri de tip organizare a datelor: Grupãri

Rânduri de titlu – cap de tabel (header)2

Atât în Word, cât ºi în Excel, organizarea celulelor pentru a construi capul tabelului utilizeazã operaþiile
de îmbinare ºi scindare, aliniere, încadrare text etc. învãþate pânã acum.

Important însã este momentul în care se va formata capul de tabel. Acest lucru se realizeazã dupã
configurarea tabelului, formatarea rândurilor lui ºi aplicarea calculelor pentru informaþiile derivate, adicã
înaintea operaþiei de tipãrire.

De asemenea, este foarte important a se analiza aspectul tabelului Excel dupã ce se ascund coloanele
mai puþin importante, deoarece se poate deteriora titlul tabelului.
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Arie de lucru
În cazul în care un grup rectangular de celule este utilizat de mai multe ori (pentru copieri, mutãri,

formatãri etc.), este inutil sã se selecteze grupul de fiecare datã când este nevoie. Se poate da un nume
grupului, el devine o serie de celule ºi, în orice operaþie intervine, el poate fi referit prin acel nume. Pentru
aceasta se va selecta iniþial grupul de celule, iar în caseta Nume i se va atribui un nume, urmat de Enter. 

Convenþii pentru denumirea grupului de celule:
– Numele trebuie sã înceapã cu o literã sau cu liniuþa de subliniere (underscore), nu cu o cifrã sau un

alt semn;
– Denumirea nu va conþine spaþii. Dacã este formatã din mai multe cuvinte, acestea se vor lega prin

liniuþa de subliniere;
– Se pot folosi maximum 255 de caractere pentru denumirea grupului, dar sunt de ajuns 15;
– Numele nu poate fi acelaºi cu adresa celulelor. De exemplu, dacã dorim ca grupul sã conþinã datele

clasei a X-a, într-un tabel al anilor de liceu, el nu va fi numit CL10, aceasta fiind adresã de celulã.
Acum, selectarea rapidã a grupului se poate face prin : 
• clic pe caseta Nume ºi alegerea grupului din lista de denumiri care se deschide sau
• cu opþiunea Edit a meniului, operaþia Mergi la (Go To sau Ctrl+G) ºi alegerea denumirii din lista care

se deschide.

Grupul de celule B3:B5,B8, din tabelul de la figura 3.15, a cãpãtat numele de reper
„Înãlþimi_bãieþi”. Se observã cursorul de inserare text în caseta respectivã. Dupã ENTER, în
caseta de nume va apãrea adresa primei celule din grup, adicã B3, dar deschizând lista de nume
va fi remarcat numele grupului. 

Fig. 3.15. Exemplificarea formãrii unei arii de lucru

Figura 3.16. Definirea unei arii de lucru din meniul principal
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O altã modalitate de a proiecta o arie de lucru este oferitã prin opþiunile:

Inserare →→ Nume →→ Definire.

Aceasta se aplicã dupã ce s-a selectat domeniul de celule care vor alcãtui aria de lucru. Apare o casetã
de dialog în care utilizatorul stabileºte numele ariei de lucru (Figura 3.16.).

1. Deschideþi un nou registru Elevi ºi denumiþi prima foaie Date personale.
2. Organizaþi urmãtorul cap de tabel:

3. Formataþi coloanele corespunzãtor tipului de date, alegând pentru Data naºterii formatul românesc.
4. Aplicaþi o formatare condiþionalã prin care sã se evidenþieze datele introduse pentru elevii din clasele

alese, iar pentru cei din alte clase sã nu se evidenþieze.
5. Completaþi tabelul cu elevi din clasa voastrã ºi dintr-o clasã vecinã (minimum câte 10).
6. Daþi titlul corespunzãtor acestui tabel ºi aplicaþi-i o formatare adecvatã pentru a-l încadra într-o

megacelulã, centrat cu un chenar cu linie dublã.
7. Aplicaþi margini cu liniaturã diferitã fiecãrei arii de celule: aria Nume, aria Prenume, aria Data

naºterii ºi aria Clasa.
8. Eliminaþi liniile de grilã din tabel.
9. Vizualizaþi tabelul pe foaia de imprimare.
Lãrgiþi celulele în mod adecvat, pentru a fi mai uºor de urmãrit conþinutul.

Zonã matricealã
În cadrul tabelelor Excel, ariile compacte de date (zone contigue de celule) pot fi folosite ca matrice.
Astfel, în figura 3.17 sunt definite douã arii de date omogene (aceleaºi reprezentãri ºi formatãri), care

au aceeaºi dimensiune, 3 linii ºi 3 coloane, în zonele C25:E27 ºi, respectiv, C30:E32.
Pentru ariile matriceale, Excel pune la dispoziþie posibilitatea de prelucrare globalã, adicã printr-o

singurã acþiune de scriere a unei formule, prin Ctrl+Shift+Enter, acel calcul se aplicã întregii arii matriceale. În
figura 3.17, cele douã arii matriceale, conþinând date omogene, pot sã se însumeze ca douã matrice în zona
C34:E36 astfel:

Figura 3.17. Însumarea valorilor din douã zone matriceale de 3 × 3. 
Selecþia zonei rezultat ºi completarea progresivã a formulei (stânga), precum ºi

rezultatul final împreunã cu formula din bara de formule (dreapta)

Se selecteazã aria matrice rezultat →→ se tasteazã formula în prima celulã a matricei rezultat →→
se acþioneazã combinaþia de taste Ctrl+Shift+Enter. 

Nume Prenume Data naºterii Clasa
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Pentru exemplul luat, se observã în bara de formulã expresia care a rezultat:

{=C25:E27+C30:E32}.

b.  Funcþii utilizate ca termeni în formule

În cele ce urmeazã se vor lista funcþiile mai des folosite în temele ºi aplicaþiile cerute în liceu.

b.1.  Funcþii matematice ºi trigonometrice (Mat & trig)

b.2.  Funcþii logice 

Funcþie Acþiune Funcþie Acþiune

And(expresie logicã1; expre-
sie logicã 2…)

Calcul logic pentru operaþia  ºi If(expresie;valoare1;valoare2)
Dacã test atunci valoare1
altfel valoare2

False() Not(expresie logicã)
Negarea valorii de adevãr a
expresiei logice

Or(expresie logicã1; expresie
logicã2,..)

Calcul logic pentru operaþia
sau

Funcþie Acþiune Funcþie Acþiune

Abs(x) | x | Mmult(matr1;matr2) produsul a douã matrice

Acos(x) arccos(x) →→  radiani Mod(a;b) restul împãrþirii lui a la b

Asin(x) arcsin(x) →→  radiani Odd(x) rotunjire la primul nr. impar

Atan(x) arctg(x)  radiani Pi 3,14199265358979

Cos(x) cos x Power(x;b) xb

Degree(unghi) radiani →→ grade Product(n1;n2;…) n1 × n2 × n3 …

Even(x) rotunjire la primul nr. par Radians(grade) grade →→ radiani

Exp(x) ex Rand() nr. aleatoare în [0,1)

Fact(n) N! Round(nr;nr_cifre) rotunjire la întreg 

Floor(x) [x] Sign(x) semnul lui x: -1, 0, +1

Int(x) întregii unei fracþii zecimale Sin(x) sin x

Ln(x) ln x Sqrt(x) radicalul de ordinul 2

Log(x,b) log b x Sum(n1;n2;…) n1 + n2 +…

Log10(x) lg x Sumif(domeniu;criteriu;serie) suma dintr-un domeniu pt. criteriu dat

Modeterm(matrice) determinantul matricei Tan(x) tg x

Minverse(matrice) inversa matricei Trunc(x;nr_cifre) trunchiere x la întreg
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b.3.  Funcþii statistice 

b.4.  Funcþii calendaristice 

Prelucrarea cea mai frecvent folositã în care
intrã datele calendaristice este aflarea vârstei unei
persoane pentru care se cunoaºte data naºterii. În
aceastã situaþie se va face apel la o funcþie care sã
furnizeze data curentã, ºi anume funcþia TODAY().
Aceastã funcþie nu are argumente deoarece se
referã împlicit la valoarea de datã calendaristicã
instalatã în data curentã a calculatorului.  Calculul
vârstei revine la a face diferenþa între cele douã
date (data curentã ºi data naºterii) ºi apoi de a
împãrþi la 365 de zile. Reamintim cã, în reprezentarea internã, o datã calendaristicã este transformatã într-un
numãr întreg care reprezintã zilele scurse de la reperul calendaristic al Excel (implicit 1900 pentru sistemul
Windows) pânã la data respectivã3. Deoarece opþiunea implicitã a programului Excel pentru calcule cu

Funcþie Acþiune Funcþie Acþiune

Date(an;luna;zi)
Numãrul de zile scurse de la 
reperul 1.01.1900

Now()
Data curentã ºi timpul 
curent al sistemului

Dateval(text_de_datã)
Transformã un text în datã 
calendaristicã

Second(datã_timp) Nr. secundei din data_timp

Day(datã) Numãrul zilei din datã Time(orã;minut;secundã)
Numãrul de secunde scurse de la ora
zero din ziua curentã

Hour(datã_timp) Numãrul orei din data_timp Today() Data curentã din sistem

Minute(datã_timp)
Numãrul minutului din valoarea 
datã_timp

Weekday(datã; reper)

Numãrul zilei în sãptãmânã: 
reper=1: Duminicã=1 ºi sâmbãtã=7;
reper=2: Luni=1 ºi Duminicã=7; 
reper=3: Luni=0 ºi Duminicã=6

Month(datã) Numãrul lunii din datã Year(datã)
Furnizeazã numãrul 
anului din datã

Funcþie Acþiune

Average(nr1;nr2;..) Media aritmeticã a numerelor desemnate de argumentele din listã

Count(val1;val2;…) Numãrã câte celule conþin numere care se încadreazã în lista de argumente

Counta(val1;val2;..) Numãrã numai din celulele care nu sunt goale

Countblank(domeniu) Numãrã celulele goale

Countif(domeniu;criteriu) Numãrã valorile din domeniu care se încadreazã în criteriul dat

Max(val1;val2;..) Min(val1;val2;..) Calculeazã valorile maximã/minimã din lista de argumente

Mode(val1;val2;…) Determinã cea mai frecventã valoare din lista de argumente
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3 Pentru calculul timpului, reprezentarea internã a datei calendaristice va fi un numãr zecimal, la care partea întregilor reprezintã numãrul de
zile scurse de la reperul Windows, iar partea fracþionarã reprezintã valoarea secundelor scurse.



zecimale este de a rotunji la ultima zecimalã, mai trebuie analizat un aspect. Pentru calculul vârstei, coloana
de date este formatatã ca numãr întreg (adicã numãr cu 0 zecimale). În aceastã situaþie, rotunjirea se va face
la nivelul cifrei unitãþilor (de ex. 23,5 devine 24). Pentru o persoanã care, faþã de data sistemului, nu a împlinit
încã un an la vârstã, deoarece este nãscutã dupã luna curentã din data calculatorului, calculul va produce o
eroare de +1 an prin rotunjirea respectivã. Astfel, apare necesarã corectarea calculului prin alegerea numai a
pãrþii întregi a rezultatului. În figura 3.18 se vede un exemplu în acest sens. De asemenea, în figurã este pusã
în evidenþã situaþia în care formatarea greºitã sau lipsa formatãrii unei celule (aici celula A5) conduce la
apariþia unei erori de calcul (în celula B5).

b.5.  Funcþii de cãutare ºi referinþã 

De exemplu, în lucrul cu arii matriceale este foarte utilã
funcþia TRANSPOSE, care realizeazã transpunerea matricei
iniþiale. În figura 3.19 se observã aria matricealã din domeniul
C40:E41 transpusã în aria matricealã C43:D45.

b.6.  Funcþii de prelucrare texte

Aplicaþie rezolvatã
Enunþ. Se cere organizarea unui tabel în care informaþiile primare sunt 10 seturi de câte trei valori

reale, cu câte douã zecimale care pot reprezenta laturile unui triunghi. Pentru acele
seturi de valori care formeazã un triunghi se vor determina: aria, medianele, tipul
triunghiului, iar pentru seturile care nu formeazã triunghi se va înregistra valoarea „Nu”
formatatã condiþional în galben.

Funcþie Acþiune Funcþie Acþiune

Concatenate(text1;text2;…)
Concateneazã text2 dupã 
text1,text3 în continuare,…

Proper(text)
Scrie cu majusculã iniþialele 
cuvintelor din text

Exact(Text1;text2)
Verificã dacã douã ºiruri sunt 
identice

Rept(text;nr_ori) Repetã text de nr_ori

Find(ºir cãutat;text;indice de 
pornire)

Cautã dacã existã ºirul cãutat 
în text

Right(text;nr_caractere)
Extrage nr_caractere din 
dreapta textului

Left(text;nr_caractere)
Extrage nr_caractere din 
stânga textului

Trim(text)
Eliminã spaþiile inutile din 
stânga ºi dreapta textului

Len(text) Furnizeazã lungimea textului Upper(text)
Transformã literele în litere 
mari

Lower(text) Transformã literele în litere mici Value(text)
Transformã un text numeric 
în numãr

Funcþie Acþiune

Hlookup(val;matrice;indice rând) Cautã valoarea din argumentul val în matrice pe rîndul dat de indice

Lookup(opþiuni:linie, coloanã, matrice) Cautã pe rând, coloanã sau în matrice, în funcþie de opþiune

Transpose(matrice) Transpune o matrice

Vlookup(val;matrice;indice coloanã) Cautã valoarea din argumentul val în matrice pe coloana datã de indice
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Rezolvare. 
• Configurarea structurii ºi a prelucrãrilor necesare (etapa 1).
Atributele informaþiilor cerute de aplicaþie definesc urmãtoarea structurã a tabelului:

Tn 5.2 (N) 5.2 (N) 5.2 (N) 8ch (G) 5.2 (N) 5.2 (N) 5.2 (N) 5.2 (N) 12 ch (G)

– S-a notat prin Tn indicativul de ordine al fiecãrui set astfel: T – literã fixã, n – numãr de ordine al
setului. Acest indicativ poate fi folosit pentru autoumplere în celulele urmãtoare ale coloanei.

De exemplu, în tabelul din figura 3.20 sunt înregistrate primele trei seturi, T1, T2 ºi T3.

Figura 3.20.  Aplicaþia triunghi

– La, Lb ºi Lc reprezintã etichetele care corespund valorilor care candideazã a fi laturile triunghiului.
Aceste valori sunt numere reale, formatate ca numãr (N) cu douã zecimale.

– Stare este un atribut al informaþiilor de intrare care se obþine prin calculul logic aplicat valorilor
atributelor La, Lb ºi Lc astfel:

dacã ( La< Lb+Lc ºi Lb< La + Lc ºi Lc < La + Lb) atunci scrie „Triunghi” altfel scrie „Nu”

Rezultatul din coloana Stare va fi o valoare de tip text de maximum 8 caractere pentru utilizator dar în
lucrul intern va fi un câmp formatat General (G).

– Arie este un atribut formatat tot general (G), deoarece valorile pe care le poate lua sunt sau numere
reale, cu douã zecimale, pentru cazul în care se pot calcula ariile, sau texte cu valoarea „Nu”, în caz contrar.

Formula de calcul a ariei (Heron) este cunoscutã în notaþii matematice ca:

, unde a, b, c sunt laturile ºi p este semiperimetrul triunghiului.

În situaþia datelor din coloana Stare, atributul Arie se poate evalua doar pentru celulele cu conþinutul
„triunghi” din coloana Stare, pentru celãlalt caz nefiind vorba de triunghi. Se va face un calcul logic astfel:

Dacã Stare <> „Nu” atunci scrie
altfel scrie “Nu”

În parantezele de sub radical s-au redat calculele fãrã ajutorul semiperimetrului triunghiului.
– Ma, Mb ºi Mb sunt atribute derivate din calcul, reprezentând medianele ºi au aceeaºi definire ca ºi

La, Lb ºi Lc.
– Tip este un atribut rezultat dintr-un calcul complex, astfel:
dacã (La=Lb ºi Lb=Lc) atunci scrie „echilateral”

altfel
dacã (La=Lb sau La=Lc sau Lb=Lc) atunci scrie „isoscel”

altfel
dacã (La2=Lb2+Lc2 sau Lb2=La2+Lc2 sau Lc2=La2+Lb2) 

atunci scrie „dreptunghic”
altfel scrie „oarecare”

El ocupã un câmp formatat General (G).

( )( )( )( )LbLcLaLaLcLbLcLbLaLcLbLa −+−+−+++

( )( )( )cpbpappA −−−=

Nr. crt. La Lb Lc Stare Arie Ma Mb Mc Tip
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• Introducerea datelor (etapa 2)
Pentru introducerea datelor se va face întâi formatarea stabilitã în faza de proiectare. Apoi se va folosi un

formular de introducere a datelor activat din Date →→  Machetã pentru cele 10 seturi de date. Pentru
completarea coloanei Nr.crt. se va folosi facilitatea de autonumerotare: 

se va scrie T1 în celula A2 →→  Enter →→  reselectare A2 →→ tragere de pãtrãþelul negru.

• Codificarea prelucrãrilor (etapa 3).
– Calculul valorilor din câmpul STARE se va face dupã o formulã de tip logic ai cãrei termeni sunt

expresii de inegalitate strictã. Formula foloseºte funcþiile IF ºi AND astfel:

=IF(AND(B2<C2+D2;C2<B2+D2;D2<B2+C2);“triunghi”;“Nu”)

Se observã cã este mai dificil de a folosi adresele relative ale celulelor care intrã în calcul pentru setul
T1 decât dacã s-ar folosi chiar numele atributelor din coloane, adicã notaþiile La, Lb ºi Lc.

Apare deci necesarã o modificare în formatarea tabelului (etapa 2) prin care sã fie definite arii de lucru
(Fig.3.21). 

Astfel, calculul de mai sus se poate scrie mai uºor prin:
=IF(AND(La<Lb+Lc;Lb<La+Lc;Lc<La+Lb);”triunghi”;”nu”)

Figura 3.21.  Proiectarea numelor pentru domeniile de valori ale celor trei laturi

– Calculul valorilor din câmpul Arie impune sã se þinã seama de valoarea din câmpul Stare, deoarece
nu orice set de valori îndeplineºte condiþia de triunghi.

Formula de calcul numeric, care s-ar baza pe funcþiile SQRT ºi PRODUCT, se complicã, transformându-se
într-o formulã logicã:

=IF(STARE<>“Nu”;SQRT(PRODUCT(La+Lb+Lc;Lb+Lc-La;La+Lc-Lb;La+Lb-Lc)/16);“Nu”)

– Calculul valorilor din câmpul Tip, conform celor stabilite în faza de proiectare (etapa 1), va fi:

=IF(AND(B2=C2;C2=D2);“echilateral”;IF(OR(B2=C2;C2=D2;B2=D2);“isoscel”;IF(OR(B2^2=C2^2++D
2^2;C2^2=B2^2+D2^2;D2^2=B2^2+C2^2); “dreptunghic”;“oarecare”)))

• Elaborarea raportului ºi imprimarea. (etapa 4)
Aceastã etapã se va realiza ca exerciþiu dat în lista de mai jos.

1. Realizaþi etapele aplicaþiei descrise mai sus pentru cele 10 seturi de date cerute în Foaie1 a
registrului de lucru ºi redenumiþi-o Lucru.
2. Copiaþi în Foaie2, din cadrul registrului de lucru, tabelul creat ºi redenumiþi-o Raport.
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3. Inseraþi 5 rânduri înaintea rândului 1, stabiliþi un titlu adecvat tabelului ºi formataþi-l pentru a se
evidenþia (îmbinare celule, fonturi, dimensiuni, chenar etc.)

4. Formataþi rândul cu titlurile coloanelor (atributele) pentru a deveni cap de tabel.
5. Aplicaþi tabelului un chenar cu linie dublã, iar în interior liniaþi cu linie continuã de grosime ½.
6. Vizualizaþi tabelul în scopul imprimãrii ºi restabiliþi sfârºiturile de paginã ºi centrarea în paginã.
7. Pregãtiþi pentru imprimare pe foaie A4, cu ajustare de 100%, adãugaþi un antet de paginã în care se

va scrie Aplicaþie 1 - Triunghiuri ºi un subsol în care se vor scrie numãrul paginii (1) ºi data curentã.
Imprimaþi tabelul.

8. Treceþi în foaia Lucru ºi actualizaþi aplicaþia, adãugând calculul pentru medianele triunghiurilor care
se regãsesc în cele 10 seturi de date. Realizaþi cele trei etape ale aplicaþiei, asigurând acum, încã de
la formatare, etichete pentru domeniile folosite. 

9. Copiaþi noul tabel obþinut în foaia Raport, ca pagina 2 ºi parcurgeþi cerinþele 3–7 de mai sus.

c.  Sortãri, cãutãri, filtrãri, actualizãri

În practicã, tabelele bazelor de date conþin un numãr mare de date, fapt ce le face greu de vizualizat în
întregime ºi cu atât mai mult de urmãrit ºi gestionat.

Cãutarea, extragerea ºi actualizarea se pot face în mod rapid dacã datele din tabele sunt rearanjate ºi
fiecãrui tabel i se dã caracterul de tabel de urmãrire. 

În Excel, un tabel de urmãrire reprezintã o metodã de aranjare a datelor într-o foaie ca schemã
pentru extragerea unui element de informaþie pe baza altuia cu care este înrudit.

În practicã, un exemplu clasic echivalent este cartea de telefon.
În general, tabelele bazelor de date sunt concepute pentru cãutarea datelor mai frecvent pe rînduri

decât pe coloane.
De exemplu, tabelul cheltuielilor cu utilitãþile pentru întreþinere se organizeazã astfel încât rândurile sã

reprezinte informaþiile privind cheltuielile fiecãrei luni (v. fig. 3.6) ºi aºa sã se poatã stabili efortul financiar al
acelei luni. Prin regula implicitã de ordine calendaristicã, tabelul se creeazã deja ordonat dupã criteriul listei
lunilor anului. 

Tabelele care conþin alte subiecte, nelegate de serii particulare de date, trebuie sã fie transformate în
tabele de urmãrire, prin stabilirea unor criterii particulare pentru datele din ele.

Într-un tabel de urmãrire datele care trebuie deja cunoscute când se începe cãutarea de informaþii se
numesc valori de comparare.

De exemplu, în catalogul elevilor dintr-o clasã, numele unui anumit elev reprezintã valoarea de
comparare pentru a-i gãsi pagina ºi rândurile din catalog, din care se poate citi situaþia lui ºcolarã.

Pentru ca tabelul sã poatã fi utilizat în scopul urmãririi datelor dupã un criteriu stabilit, valorile de
comparare trebuie sã se afle în prima coloanã, în ordine crescãtoare, sau în ordine descrescãtoare, în funcþie
de subiectul tabelului. 

c.1.  Sortarea

Chei de sortare
O modalitate de rearanjare a datelor unui tabel, care a fost studiatã, atât pentru tabelele Wordcât ºi

pentru cele Excel, este sortarea datelor lui.
Atributul ale cãrui valori reprezintã valorile de comparare se numeºte cheie de sortare.
În cazul exemplului cãrþii de telefon, acest atribut este numele abonaþilor. Pentru situaþiile din realitate, în

care mai mulþi abonaþi au acelaºi nume, intervine un al doilea atribut care participã la valorile de comparare,
ºi anume prenumele abonaþilor. 

Se spune cã el defineºte o cheie de sortare secundarã, cu statut ierarhic subordonat cheii de sortare
dupã nume, care a devenit cheie primarã.

Pentru abonaþii care au aceleaºi nume ºi prenume intervine un al treilea nivel de ierarhizare, denumirea
strãzii, drept cheie terþiarã.

35Capitolul  3



Dacã ºi strãzile coincid, se cere un al patrulea nivel ierarhic în tabelul de urmãrire, care ar putea fi
numãrul casei (sau al sectorului din oraº).

În fereastra de setare a sortãrii, funcþia de sortare înglobatã în aplicaþiile Wordºi Excel oferã maximum
trei criterii de sortare, ierarhizate deci pe trei niveluri: cheie primarã, cheie secundarã ºi cheie terþiarã.

Sortarea pe mai multe niveluri
Fie un tabel de evidenþã a datelor privind stocul de rechizite dintr-o papetãrie, din care o parte este prezentatã
în figura 3.22.

Figura 3.22. Tabelul înaintea sortãrii dupã patru chei: denumire, tip, furnizor, preþ

În celulele B3 ºi B5 apare un triunghi mic în stânga deoarece în aceste celule s-au introdus
exprimãri de numere, dar cu rol de text. Pentru ca Excel sã le considere nu numere, ci texte,
la tastare ele sunt precedate de un apostrof.

Se doreºte ca valoarea de cãutare sã fie denumirea produsu-
lui din stoc. Se observã cum, pentru cazul caiet, existã identitate ºi
pe nivelurile ierarhizate prin atributele tip ºi furnizor. Apar necesare
patru niveluri de sortare, al patrulea fiind preþul produsului. În
aceastã situaþie se poate proceda într-unul din cele douã moduri de
mai jos:
– se reface tabelul astfel încât în valorile din coloana denumire sã
se scrie ºi tipul produsului în continuarea denumirii lui (de exemplu,
caiet 48 file) 
sau
– se apeleazã la un artificiu oferit de funcþia de sortare pentru cazul
de patru chei de sortare, ºi anume:
• se activeazã o celulã oarecare din tabel;
• se deschide fereastra de sortare: date →→ sortare;
• se fixeazã cheia cea mai slabã ierarhic în caseta Sortare dupã (în
cazul exemplului – Preþ) (fig. 3.23);
• se acþioneazã Ok ºi se activeazã din nou date →→ sortare;
• se completeazã cele trei casete pentru cheile de sortare în ordinea
ierarhicã necesarã (în cazul exemplului cu Denumire, Tip, Furnizor).

În acest mod, sortarea se va face corect pe cele patru niveluri ºi tabelul de urmãrire obþinut va arãta ca
în figura 3.24.

Figura 3.24. Rezultatul sortãrii pe patru niveluri este marcat în tabel
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Deoarece în cadrul valorilor care intrã în sortare existã ºi numere cu rol de text, Excel întreabã
cum sã le trateze în timpul sortãrii: ca numere sau ca text (fig. 3.25).

Figura 3.25. Stabilirea tratãrii textelor formate din numere

În situaþia a mai mult de patru niveluri, este mai bine sã se încerce reproiectarea atributelor ale cãror
valori vor figura în tabel în maniera sugeratã mai sus de prima variantã de sortare, decât de a efectua mai multe
treceri de sortare. Dacã acest lucru nu se poate, atunci se vor realiza mai multe treceri ale tabelului prin
sortare, pe triade de chei, pornind de la cele mai slabe ierarhic cãtre cheia primarã. La fiecare trecere, se va
seta drept primã cheie cel mai important atribut din acea triadã.

c.2.  Cãutarea

Mijloace de cãutare
Odatã pregãtit un tabel de cãutare, se pot formula pretenþii de cãutare mai serioase decât clasica Editare

→→  Gãsire, învãþatã în anii anteriori.
• Se poate folosi opþiunea de cãutare din cadrul unei machete activate prin Date →→ Machete, aºa cum

s-a prezentat în paragraful 3.1.a
• O altã cale este utilizarea unor funcþii prestabilite ale Excel. Din grupa de funcþii de Cãutare ºi

referinþã fac parte trei funcþii care oferã o cãutare cu extragerea informaþiilor cerute.

Aceste funcþii sunt: VLOOKUP – cãutare pe verticalã, HLOOKUP – cãutare pe orizontalã ºi LOOKUP –
cãutare pe oricare dintre cele douã direcþii.

Funcþia VLOOKUP este aplicabilã într-un tabel de urmãrirea în care valorile de cãutare sunt aºezate în
prima coloanã. 

Pentru cãutarea furnizorului pentru produsul Gume din cadrul exemplului de evidenþã a datelor
într-o papetãrie, va apãrea rezultatul din figura 3.26. 

Figura 3.26 Utilizarea funcþiei VLOOKUP pentru cãutarea 
furnizorului de gume din cadrul tabelului de date al foii STOC
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Funcþia are urmãtoarea sintaxã:

=VLOOKUP(adrc;ac;coloana), unde:

– adrc este adresa celulei care conþine valoarea de comparare (în exemplu este celula A8, în care s-a scris
valoarea de comparare – gume)

– ac este aria de comparare (în exemplu este domeniul de date al întregului tabel);
– coloana reprezintã numãrul coloanei în care se aflã informaþia care descrie valoarea de cãutare (în

exemplu fiind necesarã determinarea Furnizorului, deci coloana C, adicã numãrul 3).

Cãutarea dupã chei unice
Dacã, în exemplul precedent, s-ar fi cerut o cãutare pentru valoarea de comparare caiet, ar fi apãrut o

problemã în a selecta despre ce tip de caiet este vorba. Aplicarea funcþiei va produce localizarea ultimului tip
de caiet, cel produs de Letea S.A. Din motivul unor confuzii care se pot face ºi pe care le pot întâmpina chiar
ºi funcþiile în acþiunea lor, rezultã o tehnicã obligatoriu de aplicat în organizarea datelor în bazele de date, ºi
anume construirea de chei unice. 

Cheile unice, aºa cum s-a învãþat în clasa a X-a, sunt în general codificãri numerice sau alfanumerice
individual ºi unic atribuite fiecãrui element care concretizeazã o anume entitate. De exemplu, pentru entitatea
elev, codul ar fi numãrul matricol cu care fiecare elev este înregistrat în registrele de evidenþã ale ºcolii. Pentru
populaþie, ar fi codul numeric personal º.a.m.d.

Pentru evidenþa datelor din papetãrie, fiecãrui produs din stoc i se va atribui un cod individual.
S-a ales o codificare numericã (figura 3.27).

Figura 3.27. Codificarea datelor în foaia de calcul STOC

Presupunem acum cã stocul de produse de papetãrie este înregistrat într-o foaie de calcul numitã Stoc
ºi se doreºte, în altã foaie de calcul, Comenzi, sã se înregistreze comenzile de produse din stoc fãcute de
diverºi clienþi. (fig. 3.28).

Figura 3.28.  Utilizarea funcþiei VLOOKUP pentru cãutarea preþurilor 
din tabelul de valori al foii STOC ºi copierea lor în foaia COMENZI

În foaia de Comenzi se vor organiza ca atribute necesare: codul produsului, volumul comenzii, preþul
unitar, denumirea produsului, valoarea comandatã. 

Se vor completa, prin copiere eventual, celulele coloanei COD, iar coloana Preþ va fi completatã ca
efect al localizãrii informaþiilor din foaia Stoc, ce corespund fiecãrui cod. 
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Astfel, în celula C2 se va edita formula:

= VLOOKUP(A2;stoc!A2:G6;5)

prin selectarea (clic) celulei A2, apoi, trecând în foaia Stoc, a domeniului A2:G6 ºi tastarea valorii 5 care
corespunde coloanei E în care este înregistrat preþul în tabelul din foaia Stoc.

Dupã acþionarea formulei scrise astfel, se va trage, pentru autoumplere formulã, în restul coloanei Preþ
din foaia Comenzi.

1. Deschideþi un registru de lucru pe care îl redenumiþi Papetãrie.
2. Redenumiþi primele douã foi cu numele Stoc ºi Comenzi.
3. Proiectaþi tabelul din foaia Stoc.
4. Proiectaþi doar capul de tabel din foaia Comenzi, aºa cum este dat în figura 3.28.
5. Realizaþi în foaia Stoc operaþia de cãutare pentru gume, aºa cum este dat exemplul în

manual.
6. Atribuiþi codurile propuse produselor din foaia Stoc în acelaºi timp cu înregistrarea lor în foaia

Comenzi (aþi selectat înainte ambele foi cu clic ºi Ctrl).
7. Completaþi cu date tabelul din foaia Stoc.
8. Realizaþi completarea coloanei Preþ din foaia Comenzi prin operaþia de cãutare verticalã, aºa cum

este datã mai sus.
9. Completaþi coloana Denumire din foaia Comenzi în acelaºi mod ca ºi pentru Preþ, schimbând

referinþele care trebuie.

TTeemmee  ddee  ppoorrttooffoolliiuu

1. Realizaþi o prezentare în Word a procedeelor de cãutare a unor înregistrãri din cadrul unui tabel al
bazei de date Papetãrie.

2. Aplicaþi, comparativ, într-o foaie de calcul nouã a registrului Papetãrie, cele trei procedee de cãutare
(cu opþiunea de Editare →→ Gãsire, cu ajutorul unei machete, cu funcþia VLOOKUP).

3. Realizaþi un material de prezentare în Word în care descrieþi cum aþi investigat aplicarea ºi acþionarea
funcþiei HLOOKUP.

4. Realizaþi un material de prezentare în Word în care descrieþi cum aþi investigat aplicarea ºi acþionarea
funcþiei LOOKUP.

c.3.  Filtrarea înregistrãrilor
Operaþia este destinatã tabelelor care au configuraþia de tabel al bazei de date.
Aceastã operaþie favorizeazã vizualizarea numai a acelor înregistrãri (rânduri) care îndeplinesc o

anumitã proprietate, ascunzându-le pe celelalte. Tabelul nou obþinut poate fi tipãrit sau salvat în altã foaie de
calcul sau registru, dupã care se revine la starea iniþialã a tabelului.

Filtrarea rapidã
– Înainte de a începe filtrarea, se va selecta domeniul cu date din coloana/coloanele în care se va aplica

filtrarea, inclusiv titlurile coloanelor.
– Operaþia de activare a filtrãrii se realizeazã prin opþiunile Date →→ Filtrare →→ Filtrare automatã. În

urma acestei acþiuni va apãrea un buton cu un vârf de sãgeatã  (buton de listã ascunsã) în partea dreaptã-sus a
coloanei/coloanelor supusã/supuse filtrãrii.

– Selectarea proprietãþii dupã care se va face filtrarea se realizeazã prin acþionarea butonului-sãgeatã
care deschide o listã ascunsã a posibilelor criterii de selecþie. Din aceastã listã se va alege criteriul dorit prin
acþionare cu mouse-ul. Va rezulta un nou tabel care este de fapt vechiul tabel, în care s-au ascuns acele
rânduri în care informaþiile din coloana urmãritã nu îndeplinesc condiþia de selecþie.

– Pentru a reveni la starea iniþialã se vor acþiona aceleaºi opþiuni ca ºi la pornirea operaþiei, adicã: Date
→→ Filtrare →→  Filtrare automatã.
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Dacã se selecteazã tot domeniul cu date din tabel ºi se aplicã filtrarea, atunci asupra fiecãrei
coloane va apãrea acel buton-sãgeatã ºi se pot face astfel selecþii combinate prin asocierea mai
multor coloane.

De exemplu, pentru a selecta numai produsele de papetãrie care sunt în stoc, în cantitãþile între
200 ºi 500 de bucãþi, se va aplica o filtrare particularizatã pentru coloana Cantitate, aºa cum se
vede în figura 3.29.

Figura 3.29. Utilizarea filtrãrii automate cu condiþie explicitã

Rezultatul filtrãrii este un tabel în care sunt prezente numai înregistrãrile care îndeplinesc condiþia de
filtrare. (fig. 3.30)

Figura 3.30. Rezultatul filtrãrii produselor cu cantitãþi între 200 ºi 500

Pentru extragerea în alt tabel a acestui rezultat în scopul folosirii mai departe la ieºirea datelor în
rapoarte se poate aplica operaþia editare →→ copiere ºi apoi editare →→ lipire în zona destinaþie. Lipirea în zona
de destinaþie se face dupã ce acea zonã a fost selectatã începând cu celula din dreapta sus. (fig. 3.31)

Figura 3.31. Copierea rezultatului filtrãrii în altã zonã marcatã începînd din colþul din dreapta sus
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Filtrarea complexã
Facilitatea de filtrare complexã este utilã pentru selectarea dupã criterii multiple a înregistrãrilor unui

tabel al bazei de date de mari dimensiuni. Aceastã filtrare impune ca rezultatul filtrãrii sã fie în mod obliga-
toriu copiat sau extras în altã poziþie a foii de calcul.

Etapele acestei operaþii sunt:
- crearea în foaia în care este tabelul de filtrat a unei zone a criteriilor de selecþie. 
Pentru acest lucru se vor copia primele douã rânduri din tabel (capul de tabel ºi primul rând de date)

în zona în care se vor alcãtui criteriile. (În exemplul din figura 3.32 aceastã zonã este între adresele absolute
$A$8:$G$9);

- în zona creatã se ºterg datele din al doilea rând ºi se scriu relaþiile de tip criteriu, utilizând semnele
relaþionale (vezi operatorii de relaþie);

- se selecteazã tabelul bazei de date, inclusiv capetele de coloanã, fãrã zona criteriilor;
- se selecteazã Date →→ Filtrarea complexã →→ completare casetã de dialog;
- extragerea înregistrãrilor în altã zonã din foaie decât transformând zona tabelului, se seteazã prin

activarea opþiunii Copiere în altã locaþie (fig. 3.32).

Figura 3.32. Filtrarea dupã mai multe criterii simultan – filtrarea complexã
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PROBLEME REZOLVATE4

Pentru autoevaluare se vor organiza activitãþi de lucru în grupuri de 2–3 elevi.
În cele ce urmeazã se vor considera patru structuri de date care descriu caracteristicile urmãrite în

probleme.
Fiecare structurã este utilizatã într-un registru separat care are numele acelei structuri. Pentru fiecare

structurã sunt enunþate ºi rezolvate anumite probleme. Prelucrãrile referitoare la fiecare structurã se vor
executa în foi diferite din cadrul registrului cu numele structurii. Fiecare foaie de calcul va avea numele
compus din cuvântul Prelucrare, urmat de numãrul de ordine al cerinþei respectivei prelucrãri (cum se vede
în lista de cerinþe).

Structura 1. Elevi

15 ch. 20 ch. LL/ZZ/AA 3 ch. {„F”,„M”} 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 {„promovat”,
„corigent”}

unde: MEDIER = media la disciplina „Limba ºi literatura românã”, numãr real cu douã zecimale;
MEDIEM = media la disciplina “Matematicã”, numãr real cu douã zecimale;
MEDIEI = media la disciplina „Tehnologia informaþiei ºi comunicãrii”, numãr real cu douã
zecimale;
MEDIELS = media la limba strãinã 1 studiatã, numãr real cu douã zecimale;
MEDIE = media generalã, numãr real cu douã zecimale. 

Tabelul va conþine 25 de înregistrãri cu elevii mai multor clase (se vor presupune minimum douã clase).
La încãrcarea datelor se vor avea în vedere urmãtoarele:

– formatarea celulelor conform indicaþiilor de structurã ºi cu proiectarea validãrii: domeniului SEX pentru
condiþiile =“M“ sau “F“ ºi mediilor pentru condiþiile >0,00 ºi < =10,00, însoþitã de mesajele
corespunzãtoare;

– formatarea condiþionalã a celulelor pentru corigenþe; 
– datele se vor încãrca folosind un formular de introducere a datelor;
– nu se vor completa coloanele MEDIE ºi PROMOVAT.

Cerinþe:

Prelucrare1. Calcularea valorilor pentru atributele MEDIE ºi PROMOVAT.
R. pentru MEDIE:

– se va selecta celula din coloana MEDIE a primului elev din tabel;
– fx →→ funcþii statistice →→ AVERRAGE(s:d), în care s (stânga) se va înlocui cu adresa celulei în care este

trecutã valoarea medier a primului elev, iar d (dreapta) se va înlocui cu adresa în care este trecutã
mediels a primului elev al tabelului. Apoi se va folosi cursorul de umplere pentru a repeta formula ºi
în celelalte rânduri ale tabelului (pentru ceilalþi elevi).

pentru PROMOVAT
– se va selecta celula din coloana PROMOVAT a primului elev din tabel;
– fx →→ funcþii logice →→ IF (MIN(s:d)>=5.00, “promovat”: “corigent”). Atenþie! Se comparã cu 5.00

pentru cã aºa a fost formatat câmpul mediilor (real cu 2 zecimale).

Prelucrare2. Afiºarea unei liste a elevilor promovaþi, având câmpurile: NUME, PRENUME, MEDIE,
PROMOVAT în ordinea alfabeticã a numelor ºi prenumelor ºi descrescãtoare a mediilor; construirea unei
diagrame corespunzãtoare.

R. – se vor filtra datele din foaia Prelucrare 1 dupã valoarea „promovat“ ºi se va copia
tabelul în foaia Prelucrare 2;

NUME PRENUME DATAN CLASA SEX MEDIER MEDIEM MEDIEI MEDIELS MEDIE PROMOVAT
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– se vor sorta datele tabelului obþinut, în funcþie de caracteristicile NUME, PRENUME
crescãtor ºi MEDIE în ordine descrescãtoare;

– se va alege un tip de diagramã corespunzãtor vizualizãrii optime distribuþiei mediilor în
grupul de elevi;

– se vor ascunde coloanele care nu se doresc tipãrite;
– se va formata pagina de imprimat ºi se va imprima repetându-se capul tabelului pe

fiecare paginã.

Prelucrare3. Crearea unui nou tabel cu numele Promovaþi prin preluarea din foaia Prelucrare1 a datelor
din coloanele NUME, PRENUME, CLASA, MEDIE ºi a unui tabel Nepromovaþi (dacã o medie <5) preluând
datele din coloanele NUME, PRENUME, CLASA ºi adãugând un nouã coloanã NRCORIG de o cifrã, în care
se vor numãra corigenþele elevului respectiv.

R. – se vor filtra rapid datele tabelului din foaia Prelucrare1 în funcþie de caracteristica
PROMOVAT;

– se va copia rezultatul filtrãrii în altã foaie, conform enunþului; 
– se vor ascunde coloanele care nu se doresc copiate;
– se va copia tabelul obþinut în foaia de lucru Prelucrare3;
– se va anula filtrarea în foaia Prelucrare1;
– se va realiza filtrare complexã pentru construirea tabelului Nepromovaþi care se va

amplasa în foaia de calcul Prelucrare3 sub tabelul Promovaþi;
– se va adãuga noua coloanã, NRCORIG;
– se va aplica funcþia COUNTIF asupra primului rând din tabelul Nepromovaþi pentru

relaþia „<5,00” din tabelul din foaia Prelucrare1 ºi apoi se va prelua formula ºi pentru
celelalte rânduri.

Prelucrare4. Crearea unui nou tabel Fete preluând din foaia Prelucrare1 datele din coloanele NUME,
PRENUME ºi adãugând coloana ÎNÃLÞIME ºi un tabel Bãieþi preluând din foaia Prelucrare1 datele din
coloanele NUME, PRENUME ºi adãugând coloana GREUTATE. Sã se completeze apoi cu date noile domenii,
utilizând introducerea datelor automat în domeniul selectat.

R. Dupã realizarea filtrãrilor, copierilor ºi a inserãrii coloanelor cerute, în cele douã tabele
se vor selecta ca domeniu „spart” (cu CTRL) celulele de completat ºi se vor completa
cu date.

Prelucrare5. Crearea unui tabel Alocaþii preluând din foaia Prelucrare1, datele din coloanele: NUME,
PRENUME, DATAN, CLASA care sã conþinã numai elevii care nu au împlinit 18 ani pânã la 1 iunie 2006 ºi
afiºarea în ordine crescãtoare a datelor obþinute.

R. – filtrare pe coloana DATAN →→ alegere: definite(custom) →→ stabilire condiþie pentru mai
mare decât (greater than) →→ TODAY() -18*365  (sau cu funcþia IF)

– se sorteazã crescãtor tabela dupã patru criterii;
– se formateazã pagina de imprimare ºi se imprimã, se adaugã antet de paginã ºi subsol.

Prelucrare6. Afiºarea tuturor fetelor, din fiecare clasã separat, având doar câmpurile NUME, PRENUME,
CLASA care au media la „Tehnologia informaþiei ºi comunicaþiei” > 8, împreunã cu totalul pe fiecare clasã.

R. – →→ Date →→ Filtrare →→ Filtrare automatã →→ selecþie filtrare SEX →→ alegere condiþia de
valoare F ºi apoi selecþie filtrare definite pentru coloana MEDIE pe condiþia mai mare
decât 8;

– copierea datelor obþinute din foaia Prelucrare1 în foaia Prelucrare 6;
– sortarea tabelului obþinut dupã coloana CLASA în mod crescãtor;
– inserare de subtotaluri cu opþiunea „sfârºit de paginã între grupuri“;
– afiºarea tabelului obþinut, fiecare clasã pe câte o paginã nouã, cu repetarea capului de

tabel.

43Capitolul  3



Prelucrare7. Calculul mediei generale pe clase ºi afiºarea fiecãrei clase ºi media acesteia ºi calcularea
pentru fiecare clasã a numãrului de elevi care au media generalã mai micã decât media clasei.

R. – copierea datelor cerute din foaia Prelucrare1;
– sortarea tabelului obþinut dupã coloana CLASA în mod crescãtor;
– se va activa Date →→ Subtotaluri →→ La fiecare modificare în CLASA →→ utilizare funcþie

medie →→ adãugare sub MEDIE →→ OK;
– se introduce un rând nou dupã MEDIE CLASÃ calculatã pentru fiecare clasã;
– se defineºte numeric, fãrã zecimale, o celulã în care se va depune nr. de elevi cu MEDIE

< MEDIE CLASÃ;
– fx →→ COUNTIF →→ domeniu: grupul de celule de inspectat din coloana MEDIE pentru

rândurile primei clase →→ criteriul: „< adresa celulei unde e MEDIE CLASÃ” (Atenþie!!
Se pun ghilimelele pt. precizarea condiþiei de la criteria);

– se repetã operaþiile de mai sus pentru fiecare clasã în parte.

Prelucrare8. Calcularea pentru fiecare clasã a mediei generale pentru fiecare dintre cele 4 discipline.
R1. Se sorteazã tabela dupã clase →→ se introduce un rând de MEDII_OB dupã fiecare grup

de elevi ai unei clase →→ fx →→ AVERRAGE …
R2. Se aplicã prelucrarea de subtotaluri: se sorteazã tabelul crescãtor dupã datele din

coloana CLASA ºi se activeazã Date →→ Subtotaluri →→ Alegere funcþie medie →→
adãugare subtotal la MEDIER, MEDIEM, MEDIEI, MEDIELS.

Prelucrare9. Listarea tuturor elevilor unei clase date care au MEDIEI mai mare decât media clasei la
disciplina „Informaticã”.

R. Se filtreazã „compus”: clic în tabela sortatã dupã coloana CLASA, apoi Date →→ Filtrare
→→ Filtrare automatã →→ se selecteazã coloana CLASA definite egal cu clasa cãutatã →→
se selecteazã sãgeata de filtru din coloana MEDIEI cu definite mai mare sau egal cu
adresa celulei în care este media clasei la Tehnologia informaþiei ºi comunicaþiei. Se
repetã operaþia folosind filtrare Complexã ºi apoi funcþia Vlookup, pentru comparare.

Structura 2. Telefon

15 ch. 20 ch. 9 cifre 100 ch. 8 cifre 8 ch.
unde ACHITAT conþine unul dintre cuvintele: achitat, restant.
Sã se introducã minimum 5 înregistrãri.

Prelucrare1. Selectarea restanþierilor la achitarea telefonului ºi afiºarea într-o paginã doar cu datele din
coloanele: NUME, PRENUME, VALOARE ordonaþi descrescãtor dupã VALOARE ºi alfabetic.

R. – se filtreazã pentru datele din coloana ACHITAT;
– se ascund coloanele astfel ca sã aparã doar coloanele NUME, PRENUME ºi VALOARE,

se sorteazã ºi se formateazã pagina de imprimare, ajustându-se marginea dreaptã a
tabelului astfel ca în foaie sã nu aparã ultima coloanã.

Prelucrare2. Calcularea sumei totale pentru toþi restanþierii ºi calcularea numãrului total al restanþierilor.
Se afiºeazã un raport cu aceste douã rezultate de sintezã.

R. – se adaugã rând de total;
– se aplicã funcþia SUMIF pentru care se definesc:

–domeniul care impune condiþia prin celulele care conþin datele coloanei ACHITAT, 
–criteriul prin „=restant”,
–domeniul care conþine datele ce se însumeazã, prin celulele care conþin datele

coloanei VALOARE.

NUME PRENUME TELEFON ADRESÃ VALOARE ACHITAT
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– se marcheazã o celulã în care se depune rezultatul →→ se formateazã numeric →→  fx →→
COUNTIF →→ domeniul: grupul de celule de inspectat din coloana ACHITAT →→
criteriul: „restant”.

Structura 3. Cãrþi

15 ch. 30 ch. 4 cifre 2 cifre 7 cifre

Se vor introduce minimum 10 înregistrãri. 

Prelucrare1. Afiºarea cãrþilor apãrute într-un an ales în mai mult de 100 de exemplare ºi numãrul lor.
R. – filtrare pentru coloana AN APARIÞIE definitã cu condiþia egal cu anul respectiv ºi

pentru NR.EXEMPLARE > 100.
– se activeazã o celulã dupã ultimul rând ocupat al tabelului, în coloana AN APARIÞIE,

unde sã se depunã rezultatul; se comandã funcþia statisticã COUNTIF →→ domeniul: seria
de celule de date din coloana respectivã →→ criteriul: „= cu anul cãutat pt. numãrare“
(de exemplu, pentru anul 1990 criteriul se va scrie „=1990”).

Prelucrare2. Afiºarea pe o paginã a cãrþilor care conþin în titlu ºirul de caractere PO. Afiºarea va conþine
informaþiile din coloanele AUTOR, TITLU, AN APARIÞIE. (de exemplu, vor fi afiºate cãrþi care au titlul conþi-
nând cuvinte Poezii, Poveºti, Nicoarã Potcoavã, Imposibila întoarcere etc.)

R. Filtrare pe coloana TITLU definite pentru condiþia: conþine PO. 
Pentru formatarea paginii de afiºare se vor ascunde ultimele douã coloane prin ajus-
tarea marginii foii la Finalul coloanei AN APARIÞIE.

Prelucrare3. Afiºarea cãrþilor cu informaþiile AUTOR, TITLU pentru toþi autorii care au un singur
exemplar înregistrat în tabel ºi afiºarea tuturor cãrþilor apãrute între anii 1990-2005, imprimându-se datele din
coloanele AUTOR, TITLU, AN APARIÞIE, NR.EXEMPLARE, PREÞ, dar care au preþul mai mare decât 10.000 ºi
mai mic decât 1.000.000 lei.

R. – filtrare pentru coloana NR_EXEMPLARE cu condiþia egal cu 1.
– filtrare pe coloana AN_APARIÞIE definite mai mare sau egal cu 1990 and mai mic sau

egal cu 2005.
– asemãnãtor prelucrãrii precedente dar cu selectarea altor relaþii.

Prelucrare4. Afiºarea cãrþilor cu informaþiile AUTOR, TITLU pentru toþi autorii care au iniþiala nume-
lui „A”.

R. Filtrare complexã pe coloana Autor cu Left(Autor,1) >=”A”.

Structura 4. Pacienþi
Prelucrare1. Sã se creeze tabelul numit Pacienþi cu urmãtoarea structurã: 

15 ch. 30 ch. 4 cifre 4 poziþii 3 cifre 2 cifre

Asupra datelor se aplicã condiþiile de mai jos ºi apoi se vor introduce minimum 5 înregistrãri utilizând
un formular de introducere a datelor.

– anul naºterii sã fie între anii 1960 ºi 1989;
– înãlþimea între 1,30m ºi 1,99m;
– greutatea între 39kg  ºi 120kg;
– temperatura între 36° ºi 40°.

NUME PRENUME AN NAªTERE ÎNÃLÞIME GREUTATE TEMPERATURÃ

AUTOR TITLU AN APARIÞIE NR. EXEMPLARE PREÞ
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R. Se formateazã celulele cu Format →→ Celule →→ Date →→  Validare →→ Setãri + Mesaje +
Alarmã

Prelucrare2. Sã se listeze persoanele cu vârsta mai mare decât 14 ani, cu greutatea > 50kg ºi înãlþimea
> 1,50m.

R. – se va organiza un tabel de lucru cu o coloanã suplimentarã pentru calculul vârstei care
se va formata numeric cu zero zecimale;

– se va aplica primei celule din aceastã coloanã formula de calcul: 
YEAR(TODAY()) – adresa primei celule din coloana AN NAªTERE
Prin scãderea anului naºterii din anul curent se obþine vârsta în mod brut (fãrã a corecta
valoarea faþã de luna în care este nãscutã persoana respectivã).
– se aplicã filtrarea complexã cu condiþiile cerute;
– se copiazã tabelul fãrã coloana VÂRSTA ºi se transformã în raport: titlu, cap tabel,

formatare, alinieri, borduri, margini, încadrare în paginã, rânduri repetate la paginã
nouã etc.

Prelucrare3. Sã se formeze tabelul Febrili având trecuþi acei pacienþi care au temperatura de 37°, la
sfârºitul lui trecându-se ºi câte persoane au aceastã temperaturã.

R. – se aplicã funcþia VLOOKUP;
– se îmbinã celulele acestui nou rând sub coloanele NUME ºi PRENUME ºi se insereazã

textul: Numãrul persoanelor febrile;
– se formateazã ca raport.
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PROIECTAREA
UNOR BAZE DE DATE

RELAÞIONALE
PENTRU 

APLICAÞII SIMPLE

4

4.1. Proiectarea utilizând liste de date
4.2. Proiectarea utilizând tabele de date
4.3. Proiectarea utilizând tabele de sintezã (tabele

pivot)
4.4. Proiectarea utilizând tabele corelate ale bazei

de date



4.1.  PROIECTAREA UTILIZÂND LISTE DE DATE

Cele mai simple colecþii de date pe care le folosim în viaþa de zi cu zi, fiind, în acelaºi timp ºi cele mai
puternice instrumente de comunicare între oameni sunt listele.

O listã marcatã cu buline mari iese întotdeauna în evidenþã într-un document. Fiecare nou articol în listã
apropie cititorul din ce în ce mai mult de înþelegerea întregii colecþii de date ºi a relaþiilor de bazã dintre acestea.

1. Cineva îºi scrie în Word o listã a acþiunilor pe care trebuie sã le facã a doua zi, astfel:

• Cumpãr pâine
• Merg la dentist
• Hrãnesc pisica
• Iau bicicleta de la reparat
• Aduc cartea împrumutatã

Mai apropiat obiºnuinþei este ca lista sã fie ordonatã alfabetic. 
Aplicând funcþia: 

Tabel →→ sortare →→ sortarea dupã paragrafe →→ ascendent, va rezulta urmãtoarea listã:

• Aduc cartea împrumutatã
• Cumpãr pâine
• Hrãnesc pisica
• Iau bicicleta de la reparat
• Merg la dentist

2. Dacã am vrea sã alcãtuim o listã a preþurilor pentru câteva oferte de monitoare, pe care le
aflãm din cataloagele mai multor firme de vânzare de componente hardware, am organiza o
posibilã variantã de oferte, astfel:
- Monitor 17" AOC Flat 1600 × 1200TCO03 515
- Monitor LCD 19" CTX 1280 × 1024, TCO99 3086
- Monitor 17" LG Flatron 1600 × 1200,Tco03 623

Deoarece lista este aºezatã dezordonat din punctul de vedere al preþurilor, ar fi utilã o ordonare a ei
dupã preþ, ceea ce nu este posibil în felul în care este acum organizatã, ca listã de paragrafe.

Trebuie reaºezate informaþiile în listã pentru ca Word sã deosebeascã cele douã categorii de informaþii:
denumirile monitoarelor ºi preþurile acestora.

Apare astfel necesarã proiectarea unor câmpuri care reprezintã, pentru o bazã de date, atributele de
descriere a entitãþii (aici – monitorul).

Cu posibilitãþile Word, o primã variantã ar fi organizarea unor coloane de tabulare. Se vor fixa tabulatori
pe rigla orizontalã prin care sã se ghideze spaþiul fiecãreia din cele douã coloane (fig. 4.1.). Pentru prima

coloanã se va fixa un tabulator de aliniere-stânga ( ), iar pentru preþuri se va fixa un tabulator de aliniere

dreapta ( ).

Figura 4.1. Utilizarea tabulatorilor pentru aºezarea atributelor pe coloane

Fixarea tabulatorilor se va face dupã ce s-a selectat lista creatã. Astfel, acþiunea de tabulare se va aplica
întregii liste.
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Acum, ar fi util sã numerotãm ofertele într-un stil personalizat, fiecare ofertã sã fie anunþatã prin
cuvântul oferta ºi prin numãrul de ordine respectiv: 

oferta1 Monitor 17" LG Flatron 1600 × 1200,Tco03 623
oferta2 Monitor 17" AOC Flat 1600 × 1200TCO03 515
oferta3 Monitor LCD 19" CTX 1280 × 1024, TCO99 3086

Acest lucru se realizeazã astfel: (ºi facem o listã a etapelor!)
– se selecteazã lista creatã ºi se lãrgeºte, eventual, spaþiul

dintre cei doi tabulatori ai coloanelor;
– se acþioneazã clic-dreapta ºi se activeazã opþiunea

Marcatori ºi numerotare;
– se alege Particularizare ºi se completeazã casetele

Format numãr, Stil numãr ºi Pornire de la ca în figura 4.2.
– Se ajusteazã Aliniat la ºi Indentare la pentru a apãrea

alinierea egalã.

Concluziile exemplelor 1 ºi 2

S-a vãzut cum, progresiv, am construit lista adãugând câte
o operaþie de organizare a datelor ei. Acest mod de lucru nu este
recomandabil în realitate, deoarece se pierde timp cu operaþiile
secundare (de exemplu, reaºezarea tabulatorilor pentru a se
introduce numerotarea personalizatã).

Etapele de proiectare în ordinea logicã vor fi:
– stabilirea categoriilor de date (atributele entitãþii), care,

pentru al doilea exemplu, sunt: numele monitoarelor ºi preþul;
– alegerea sau configurarea numerotãrii listei;
– alegerea tipului de tabulatori ºi configurarea lor pe riglã;
– introducerea datelor, utilizând formatul ºi numerotarea

alese ºi tasta Tab.

3. Se va urmãri proiectarea, în paralel cu exemplificarea fiecãrei etape, a unui caz concret care
se referã la organizarea datelor necesare evidenþei cãrþilor dintr-o bibliotecã. 
Entitatea aleasã este Carte.

a) Determinarea atributelor
Simplificând realitatea, se poate stabili cã urmãtoarele atribute sunt necesare descrierii unei cãrþi din

cadrul bibliotecii: autorul, titlul, preþul, anul apariþiei, numãrul de exemplare ºi valoarea stocului de carte, pe
fiecare titlu (preþul × numãrul de exemplare).

Atributele vor corespunde coloanelor listei ºi vor da titlul acestora. 

b) Organizarea coloanelor ºi umplerea listei cu date

Se vor stabili tabulatori de aliniere-stânga, de aliniere-centratã ºi de aliniere zecimalã ( ), acesta din
urmã fiind necesarã pentru alinierea la virgulã a preþurilor.

Dupã aceste pregãtiri, lista poate fi completatã cu rândurile de valori prin simpla tastare a conþinutului
fiecãrei coloane dupã ce, cu tasta Tab, s-a comutat în acea coloanã.

Completarea cu informaþii nu se va face ºi în coloana VALOARE, aici urmând a se proiecta o acþiune
de calcul pe care sã o realizeze programul Word.

În figura 4.3 se prezintã lista care trebuie obþinutã dupã ce s-au calculat ºi valorile în ultima coloanã.
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Figura 4.3. Organizarea coloanelor pentru mai multe atribute ºi alinieri

c) Proiectarea câmpurilor calculate
În lista de date apar necesare douã tipuri de câmpuri calculate:
– valoarea de stoc de carte pe fiecare titlu;
– valori de sintezã (totalul valoric al stocului, preþul maxim existent în stoc etc.).
Aplicaþia Word permite efectuarea unor calcule numerice ºi logice simple. Pentru proiectarea lor, însã,

efortul este considerabil în comparaþie cu Excel.
O valoare calculatã se poate obþine prin activarea opþiunii Tabel →→ Formulã →→ tastare formulã sau

Lipire funcþie →→ Ok. 

Calculul valorilor individuale
Pentru calculul produsului 6,5 × 12 = 78 din primul rând al listei, în coloana VALOARE se vor insera

douã marcaje în document: pentru 6,5, cu numele pret ºi pentru 12, cu numele nr, astfel: selectare valoare
de marcat →→ Inserare →→ Marcaj în document →→ completarea Nume marcaj în document →→ Adãugare.

Calculul 7,5 × 10 = 74, din al doilea rând de date din listã se va face dupã ce s-au selectat pe rând
aceste valori ºi s-a iniþiat procedura de marcare cu aceleaºi denumiri: pret ºi nr. 

În figura 4.4 se prezintã acþiunea realizatã pentru calculul din ultimul rând al listei.

Figura 4.4. Definirea unui marcaj în document pentru un câmp de calcul. 
Lista de marcaje definite cuprinde marcajele pret ºi nr. 
În formulã ele sunt utilizate în operaþia de înmulþire.

Proiectarea ºi calculul valorilor de sintezã
Pentru valorile de sintezã trebuie fãcutã o proiectare a listei în ceea ce priveºte:
– denumirea valorilor;
– locul în care sunt puse în evidenþã în listã;
– informaþiile care intrã în calculul lor.
Calculul Total valori cãrþi va apãrea pe ultimul rând al listei, ca rând nou, cu titlul acesta, iar valoarea

calculatã va fi plasatã în coloana VALOARE.
Calculul Preþ maxim va apãrea ca rând nou sub cel al totalului, iar valoarea calculatã va apãrea în

coloana Preþ.
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1. Aplicaþi etapele prezentate pentru a realiza
lista cãrþilor date în exemplu.
2. Completaþi lista cu calculele valorilor de
sintezã. Pentru calcularea preþului maxim se vor
defini marcajele în document: max1, max2, max3

ºi max4 corespunzãtoare fiecãrei valori din coloana PREÞ ºi se va
aplica formula Max din lista de formule deschisã prin Tabel →→
Formulã →→ Lipire funcþie. Efectul acþiunii se prezintã în figura
4.5.

3. Aplicaþi o sortare crescãtoare a datelor din lista obþinutã dupã caracteristica VALOARE pentru a se
obþine conþinutul prezentat în figura 4.6.

Figura 4.6 Utilizarea sortãrii dupã un singur criteriu

Sortarea se va acþiona prin opþiunile: 

Tabel →→ Sortare →→ Sortare text →→ Lista mea are →→ Rând antet →→ Sortare dupã →→ alegere din
lista ascunsã VALOARE →→ Tip →→ alegere din lista ascunsã Numãr →→ Ascendent →→ Ok.

Alegerile ºi setãrile fãcute în cadrul ferestrei Sortare text sunt prezentate în figura 4.7.

Figura 4.7. Setãrile din fereastra de dialog a sortãrii

4. Stabiliþi un format al documentului pentru a fi tipãrit ca raport.
5. Reluaþi operaþiile de proiectare pentru a construi acelaºi tip de listã pentru cãrþile dintr-un raft al

bibliotecii ºcolii.
6. Aplicaþi o nouã sortare pe trei niveluri: crescãtor dupã VALOARE, crescãtor dupã AN APARIÞIE ºi

alfabetic dupã AUTOR.
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4.2. PROIECTAREA UTILIZÂND TABELE DE DATE

4. Lista analizatã în exemplul 3 este mai pretenþioasã decât în exemplele precedente. Prin
cerinþele de calcul pe care le are, realizarea ei în maniera prezentatã este greoaie. 
O soluþie este organizarea listei ca tabel Word. În acest fel se eliminã operaþiile de marcare de
zone în document care vor fi folosite ulterior în calcule.
Într-un tabel Word funcþioneazã referirea coloanelor ºi a rândurilor utilizatã în Excel.

Etapa Organizarea coloanelor ºi umplerea cu date a listei din exemplul 3 se va modifica astfel:
– Se insereazã un tabel cu 6 coloane ºi 5 rânduri, în regim de potrivire automatã la conþinut;
– Se copiazã lista construitã la Exemplul 3 ºi se lipeºte în tabel dupã ce acesta a fost selectat în

întregime;
– Se calculeazã fiecare valoare din coloana Valoare prin utilizarea opþiunii Tabel →→ Formulã, conform

indicaþiilor date în figura 4.8.
Se observã cum, pentru înmulþirea valorii 6,5 din coloana PREÞ cu 12 din coloana NR, ale rândului 1 de

date, se folosesc referinþele de celule C2 ºi E2. Acest lucru este posibil deoarece pentru tabelele Word
funcþioneazã referinþe ca ºi în Excel.

Fig. 4.8. Utilizarea referinþelor de celule în cadrul formulei pentru produs 

– Se obþin valorile de sintezã cu ajutorul funcþiilor oferite de Word pentru operaþii de calcul cu datele
din tabele. În figura 4.9 este prezentatã obþinerea valorii pentru Total valoare cãrþi. 

Se foloseºte funcþia SUM(above) astfel:
– se mutã cursorul de inserare în celula din coloana VALOARE, de pe rîndul de sintezã;
– se acþioneazã Tabel →→ Formule →→  inserare above între parantezele rotunde ale funcþiei SUM →→

Ok.

Figura 4.9. Utilizarea funcþiei SUM pentru valorile de deasupra celulei rezultat

– se procedeazã asemãnãtor pentru obþinerea valorii 15 în celula din coloana PRET, rîndul Preþ
maxim.

Din fereastra Formulã se va alege funcþia Max din lista deschisã prin opþiunea Lipire funcþie.
Rezultatul proiectãrii fãcute este tabelul din figura 4.10. Acesta trebuie formatat pentru a cãpãta aspect

de raport.
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Figura 4.10. Utilizarea funcþiei Max din lista de funcþii oferite de Word

1. Însumarea valorilor în rândul Total valoare cãrþi se poate realiza ºi într-o manierã mai

simplã, prin poziþionarea în celula rezultatului ºi acþionarea butonului care se gãseºte în

bara de instrumente Tabele ºi borduri deschisã prin butonul al barei de instrumente
standard (fig. 4.11). 

Figura 4.11. Bara de instrumente Tabele ºi borduri

2.  În etapa Organizarea coloanelor ºi umplerea cu date a listei, organizarea coloanelor se mai poate
realiza astfel:

– se tasteazã ca listã, utilizând tasta Tab (pentru spaþierea implicitã), atât titlul coloanelor cât ºi
conþinutul fiecãrui rând:

AUTOR TiITLU PRET AN APARIÞIE NR VALOARE
T. Arghezi Poezii 7,4 1960 10 74
Ioan Timuº Ogio-san 6,5 1984 12 78
M.Eliade Oceanografie 12,5 1934 12 150
P.Coelho Zahir 15,0 2005 11 165

– se selecteazã apoi tabelul ºi se acþioneazã: 

Tabel →→ Se face conversia →→ Text în tabel →→ setare
numãr de coloane →→ potrivire automatã →→ separare
text la tabulatori (fig. 4.12).

Concluziile exemplului 4

Odatã stabilite entitatea ºi atributele ei care sunt nece-
sare prelucrãrii fixate, exemplul conduce la urmãtorul plan al
proiectãrii tabelului:

• proiectarea numãrului de coloane ºi de rânduri ºi alegerea formei de generare cu Potrivire automatã
la conþinut;

• stabilirea numelor coloanelor (capul tabelului) ºi scrierea lor în forma finalã;
• alegerea aºezãrii tabelului în paginã – în cazul în care tabelul are multe coloane este necesarã setarea

paginii în formatul tip vedere;
• introducerea datelor în cîmpurile de informaþii primare;
• proiectarea calculelor de bazã, utilizând formule de calcul în care intervin constante ºi adrese din tabel;
• stabilirea rândurilor de sintezã ºi ataºarea de etichete acestora (denumiri ale rândurilor de sintezã);
• proiectarea calculelor de sintezã, utilizând expresiile oferite de Word pentru domeniile de celule care

intrã în formule: above,  left;
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Figura 4.12. Alegerea separatorului pentru
conversia textului în tabel



Cea mai dificilã parte din proiectarea anterioarã este scrierea formulei de calcul pentru fiecare celulã în
parte.  Aplicaþia Word nu oferã facilitãþi pentru automatizarea tuturor calculelor.

Posibilitãþile Word oferã varianta inserãrii în cadrul documentului a unei foi de lucru Excel prin

acþionarea butonului din bara de instrumente standard.

Astfel, pentru exemplul de date ales, în urma acþionãrii acestei opþiuni ºi a alegerii numãrului de 6
coloane ºi 6 rânduri, în document se insereazã un obiect Excel (fig. 4.13) ºi barele de instrumente de lucru
Word se schimbã în cele proprii Excel.

Din acest moment, se poate lucra tabelul ca tabel Excel, cu toate facilitãþile oferite de calculul tabelar.

Figura 4.13.  Utilizarea facilitãþilor Excel într-un document WORD

Întoarcerea sub controlul aplicaþiei Word se face cu un clic în afara spaþiului obiectului Excel, ceea ce
va duce la percepþia vizualã obiºnuitã a unui obiect în cadrul unui document Word (fig. 4.14).

Figura  4.14. Prezenþa unui obiect EXCEL în cadrul documentului

O acþionare cu dublu-clic pe acest obiect va realiza comutarea în aplicaþia Excel.

1. Realizaþi etapele exemplului 4 þinând cont, ca indicaþii, de observaþiile fãcute în cadrul
exemplului.
2. Construiþi un tabel asemãnãtor pentru a urmãri ºi concluziona datele unui experiment din
cadrul orelor de laborator la chimie sau la fizicã.
3. Finalizaþi exerciþiile cu formatarea tabelelor pentru tipãrire ºi adãugarea unor diagrame
corespunzãtoare datelor din tabele.

Stabiliþi tipul corespunzãtor de organizare a datelor, alegând dintre: liste simple Word, liste
tabulate, tabele Word sau obiecte foi de calcul Excel pentru:
– analiza costurilor cu întreþinerea pentru anul trecut, pe categorii de cheltuieli ºi pe luni; 
– informaþiile privind cumpãrãturile ce trebuie fãcute cu ocazia organizãrii unei aniversãri ºi a
valorii cheltuielilor totale;

– informaþiile privind convocarea elevilor clasei la o ºedinþã; 
– informaþiile cuprinse într-un sondaj de opinie în cadrul clasei;
– informaþiile privind componenþa unei clase de elevi, cu menþionarea obiectului la care au dat teza din

cadrul ariei curriculare ªtiinþe ºi informaþiile privind numãrul de elevi pe fiecare obiect;
– informaþiile graficului orar înregistrat de un ciclist la o cursã;
– informaþiile privind cheltuielile fãcute de clienþii unei firme de comerþ pentru pregãtirea ofertei de a-i

premia cu o reducere de 10% pe cei fideli.
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4.3. PROIECTAREA UTILIZÂND TABELE DE SINTEZÃ (PIVOT)

Dupã cum s-a observat pânã acum, cu cât creºte complexitatea infor-
maþiilor ºi a prelucrãrilor din aplicaþia realã, cu atât apelãm mai mult sau
total la facilitãþile oferite de Excel ºi la lucrul cu tabele specifice bazelor de
date.

Reamintim cã tabelul pentru baza de date are obligatoriu un rând de
titluri de coloane ºi rândurile de date (fãrã rânduri goale). 

Cu toate cã acesta este un aranjament convenabil pentru prelucrãri ºi
pentru extragerea rapidã a datelor, tabelul tip bazã de date nu reprezintã
neapãrat cel mai convenabil mod de dispunere ºi prezentare a rezultatelor în
rapoarte.

5. Presupunem cã organizãm într-o foaie de calcul o listã a
cheltuielilor lunare cu întreþinerea, ca în figura 4.14, în care
este prezentat primul semestru. Din aceste date primare dorim
sã tragem o concluzie privind: cheltuielile lunare, ponderea
fiecãrui tip de cheltuialã în cadrul totalului lunar, luna cu
cheltuielile cele mai mari.

Forma în care se prezintã însã tabelul din foaia de calcul nu serveºte
acestui scop, decât cu eforturi suplimentare din partea utilizatorului. 

Este necesarã reorganizarea datelor ºi acest lucru îl face tabelul de
sintezã (tabelul pivot) astfel:

– se selecteazã tabelul;
– se acþioneazã opþiunea Date →→ Raport Pivot Table ºi PivotChart;
– se deschide o fereastrã pentru setãri (fig. 4.16, a);
– se aleg: listã sau bazã de date MS Excel ºi Pivot Table; 

Figura 4.16, a. Pasul 1 din configurarea unui tabel pivot

– trecerea la pasul urmãtor deschide o fereastrã în care Excel prezintã aria de lucru (zona matricealã)
pe care o va prelua pentru a o organiza în tabelul pivot; (utilizatorul poate modifica reperele zonei de transfor-
mat – fig. 4.16, b);
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Figura 4.15. Lista cheltuielilor 

cu întreþinerea



Figura 4.16, b. Pasul doi din configurarea unui tabel pivot – alegerea zonei de lucru

– pasul urmãtor deschide o fereastrã de dialog în care utilizatorul precizeazã în ce loc sã fie generat
tabelul pivot (în foaia curentã sau în altã  foaie, nouã) (fig. 4.16, c);

Figura 4.16, c. Pasul trei din configurarea unui tabel pivot – alegere loc ºi aspect

– se acþioneazã butonul Aspect ºi se configureazã atributele care vor caracteriza liniile ºi pe cele care
vor caracteriza coloanele în tabelul pivot; de asemenea, se precizeazã care vor fi datele din aria matricealã a
tabelului (fig. 4.17).

Figura 4.17. Stabilirea atributelor de rînduri ºi coloane ºi a zonei de date

În cazul exemplului luat, în rândurile tabelului vor fi trecute lunile, coloanele vor reprezenta fiecare tip
de cheltuialã cu utilitãþile (gaze, apã, luminã), iar în zona de date se vor încadra sumele cheltuite – cele care
în tabelul iniþial se regãseau în coloana Valoarea. 

Noul tabel format (fig. 4.18) se prezintã ca un obiect activ. 
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Figura 4.18. Obiectul Tabel pivit care rezultã în urma reproiectãrii structurii

Astfel, orice acþionare dublu-clic în interiorul sãu produce activarea ferestrei de prezentare a opþiunilor
de glisare a celor trei elemente constitutive ale tabelului pentru a reconfigura în alt mod structura sa (fig. 4.19).

Figura 4.19.  Tabelul rezultat este o formã activã ce poate fi reconfigutatã

Posibilitatea de a-i transpune câmpurile este incorporatã, ca un
set de butoane, în foaie. Aceste butoane sunt puse în evidenþã în tabel
prin culoare ºi au denumirile atributelor Utilitatea, Luna ºi Valoarea.
Butoanele se pot utiliza pentru a reconfigura atributele în alt mod de
ierarhie în tabel, de exemplu, grupând caracteristica Luna ca subor-
donatã a caracteristicii Utilitatea, cum se prezintã în figura 4.20.

Calitatea de tabel de sintezã a tabelului pivot constã în faptul
cã, pe lângã o aºezare convenabil de urmãrit vizual a caracteristicilor
informaþiilor, el produce automat totaluri ale categoriilor, sub forma
de Total general.

Astfel, pentru exemplul de date ales, din figura 4.19 se poate
vedea acum clar cã la încãrcarea cheltuielilor cel mai mult a con-
tribuit utilitatea Gaze, iar luna cea mai încãrcatã a fost luna martie. 

Din celãlalt mod de aºezare a caracteristicilor (figura 4.20), se
poate trage concluzia clarã doar pentru utilitatea care a încãrcat cel
mai multe cheltuielile semestrului analizat.

1. Realizaþi etapele exemplului 5 pentru construirea
unui tabel pivot pe baza datelor referitoare la cheltuie-
lile cu utilitãþile fãcute de familia voastrã, pe perioada
anului trecut.
2. Realizaþi, pe rând, toate reconfigurãrile tabelului,
mutând caracteristicile prin tragere în toate cele trei
moduri ºi notaþi observaþiile privind urmãrirea informa-
þiilor de sintezã.
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Figura 4.20. Schimbarea ierarhizãrii



3. Acþionaþi clic pe una dintre formele tabelului ºi încercaþi toate combinaþiile de configurare pe
care le puteþi face utilizând fereastra Glisare elemente în raportul Pivot Table. Notaþi observaþiile.
4. Acþionaþi din nou Date →→ Raport Pivot Table ºi PivotChart ºi alegeþi, de data aceasta, con-
struirea unui tabel pivot cu diagramã.
5. Încercaþi toate modurile de reconfigurare a diagramei create.
6. Încercaþi editarea diagramei pentru a reda mai sugestiv corelaþiile între caracteristicile informa-
þiilor.

Temã de laborator (pentru grupuri de câte trei elevi)

1. Folosiþi construirea unui tabel de sintezã din informaþiile primare conþinute într-un tabel care descrie
volumul vânzãrilor zilnice ale albumelor a patru formaþii de jazz, în decursul „Sãptãmânii Festivalului de
jazz” pentru a prezenta diferite statistici ale acestor vânzãri. 

2. Stabiliþi un tabel pivot cu diagramã corespunzãtor.
3. Proiectaþi raportul final ºi configuraþi-l pentru tipãrire.

Indicaþie. Parcurgeþi urmãtoarele etape:
a. Începeþi de la sfârºitul procesului prin definirea rezultatelor de care aveþi nevoie: 
– gândiþi-vã la exemple de date pe care doriþi sã le extrageþi din tabel;
– imaginaþi machete ale viitoarelor rapoarte ºi desenaþi-le;
b. Identificaþi sursele acestor rezultate: 

– aveþi nevoie de înregistrãri stocate într-un sistem extern de tabele sau liste ?
– ce câmpuri vor conþine înregistrãrile, cum veþi denumi aceste câmpuri ºi cum veþi codifica valorile din

ele?
c. Determinaþi modul în care vor fi prelucrate datele din tabel:
– dacã proiectaþi un tabel de urmãrire, care dintre câmpuri va fi utilizat ca valoare de comparare ºi cum

va fi acesta sortat?
– dacã înregistrãrile vor conþine un câmp calculat, care vor fi formulele acestuia ºi ce date din alte câmpuri

vor fi utilizate de cãtre acele formule?

4.4. PROIECTAREA UTILIZÂND TABELE CORELATE ALE BAZEI DE DATE
6. La o firmã de comerþ prin poºtã, printre alte informaþii necesare desfãºurãrii activitãþii, se þine
evidenþa produselor din depozit ºi a celor comandate cu ajutorul a douã foi de calcul Stoc ºi
Comenzi.
Fiecare produs este înregistrat cu un cod de identificare propriu, format din trei cifre. 
Datele din foaia Stoc sunt descrise prin atributele figurate în macheta din figura 4.21, iar cele
din foaia Comenzi, prin atributele conþinute de macheta din figura 4.22.

Stoc Comenzi

3n 15 ch 20ch 2n 4n 7n 3n 2n 7n

Figura 4.21.  Macheta structurii informaþiilor din depozit Figura 4.22.  Macheta comenzilor

În tabelul Stoc, câmpul Preþ se referã la atributul de preþ unitar al produsului. Câmpul Valoare este un
cîmp calculabil ºi reprezintã echivalentul valoric al cantitãþii stocate din fiecare produs în parte. El se calcu-
leazã prin înmulþirea valorilor atributului Cantitate cu cele ale atributului Preþ.

În tabelul Comenzi trebuie sã se regãseascã, de regulã, valori ale câmpului Cod dintre cele existente în
câmpul cu acelaºi nume din tabelul Stoc. Dacã acest lucru nu se întâmplã, înseamnã cã produsele respective
existã în operaþiunile de vânzare ale firmei dar nu existã în stoc în acel moment (s-au epuizat), deci nu poate
fi onoratã comanda.

Cod Denumire Furnizor Cantitate Preþ Valoare Cod Cantitate Valoare
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Se observã cã în cadrul informaþiilor despre produsele comandate figureazã numai datele absolut
necesare, astfel: prin valoarea din câmpul Cod se poate identifica produsul comandat în tabelul Stoc de unde
se identificã preþul unitar. În acest mod, câmpul Valoare din cadrul tabelului Comenzi se poate calcula prin
înmulþirea preþului aflat cu cantitatea comandatã.

Se doreºte realizarea unui raport intermediar care sã cuprindã starea onorãrii comenzilor, adicã sã
prezinte, pe coduri de produse, valoarea comenzilor pentru produsele care existã în stoc ºi pot fi livrate ºi
codurile produselor care nu pot fi livrate pe moment.

Rezolvare.  În rezolvarea de mai jos sunt prezentate elementele principale care apar în discuþie în ceea
ce priveºte corelarea a douã tabele din baza de date.

Presupunem cã în tabelul Stoc au mai rãmas 5 produse la momentul la care se face prelucrarea. Un
conþinut posibil ar fi cel din figura 4.23.

Figura 4.23. Un posibil conþinut al tabelului Stoc

Tabelul din figura 4.23 reprezintã forma finalã a datelor din Stoc, dupã ce s-au calculat ºi valorile aflate
în stoc, efectuând produsul între celulele corespunzãtoare cantitãþilor ºi cele corespunzãtoare preþurilor.

În figura 4.24 se prezintã un posibil conþinut al tabelului Comenzi,
dupã ce s-a realizat prelucrarea privind valoarea comenzilor pentru produ-
sele existente în Stoc.

Calculul caracteristicii Valoare din acest tabel  este un calcul decizi-
onal.

El trebuie sã determine existenþa fiecãrui cod din tabelul Comenzi în
cadrul tebelului Stoc ºi numai pentru acele coduri pentru care existã identi-
tate, se va calcula valoarea.

Valoarea se calculeazã prin produsul între preþul referit din tabelul
Stoc cu cantitatea referitã din tabelul Comenzi.

În final, întreaga formulã de calcul este:

=IF(VLOOKUP(A2;stoc!A4;1)<>0;VLOOKUP(A2;stoc!A4:F8;5)*comenzi!B2; Nu )

Temã  de  laborator  (portofoliu)

Realizaþi aplicaþia propusã de exemplul 6 în întregime, astfel:
1. Stabiliþi structura ºi pentru celelalte tabele necesare: tabelul livrãrilor, tabelele rapoartelor;
2. Asiguraþi controale de tip validarea datelor pentru datele primare;
3. Stabiliþi machete pentru introducerea datelor;
4. Realizaþi completarea câmpurilor calculate;
5. Introduceþi câmpuri de sintezã în tabelele Stoc ºi Comenzi;
6. Completaþi celelalte tabele menþionate la punctul 1 prin extragerea informaþiilor din Stoc ºi Comenzi

utilizând filtrarea, cãutarea, tabele pivot.
7. Pregãtiþi pentru tipãrire rapoartele.
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Figura 4.24. Tabelul Comenzi
dupã efectuarea calculelor



REZUMAT

• În proiectarea bazelor de date se porneºte de la activitãþile care se desfãºoarã într-un sistem real.
Din aceste activitãþi se extrag:
- lista informaþiilor vehiculate în sistem;
- lista prelucrãrilor în care intervin aceste informaþii.
În funcþie de prelucrãrile la care participã informaþiile, acestea se clasificã astfel:
- informaþii primare (date iniþiale, care intrã în prelucrãri);
- date calculate: intermediare sau finale pentru o anumitã prelucrare;
- informaþii de sintezã, care participã la alcãtuirea rapoartelor.

• Etapele de configurare sunt:

e1. Determinarea subiectului tabelelor care vor fi înglobate în baza de date. 
Aceastã etapã se referã la alegerea entitãþii care va fi descrisã în fiecare tabel.

e2. Determinarea câmpurilor care vor intra în componenþa fiecãrui tabel (Structura tabelei)

Proiectarea structurii unei tabele reprezintã definirea câmpurilor pe care le va
avea acea tabelã. 

Câmpurile conþin atributele (catacteristicile) urmãrite a fi explicate prin datele din tabelã pentru
entitatea aleasã.

Definirea câmpurilor înseamnã descrierea unor proprietãþi ale acestora: 
- alegerea denumirii câmpului;
- alegerea tipului de date care vor intra ca valori în acel câmp;
- alegerea lungimii, numãrului de poziþii pe care le ocupã o valoare în acel câmp;
- fixarea unor condiþii de corectitudine a valorii din acel câmp.
Denumirea câmpurilor trebuie sã respecte anumite reguli de scriere a noilor denumiri ºi anume:

denumirea sã înceapã cu literã ºi sã nu conþinã decât litere, cifre, spaþiu ºi/sau liniuþã de subliniere în restul
numelui.

Un tabel se poate crea prin:
1. Utilizarea unui ºablon existent; 
2. Definirea unei liste proprii în modul de lucru Word.
3. Tabel asemãnãtor unei foi de calcul în Word.
4. Importarea datelor unui tabel din altã aplicaþie în Excel.
5. Legarea la un alt tabel care existã într-o  altã bazã de date (proiectatã în Access).
6. Construirea de foi de calcul primare, de sintezã ºi corelate.

e3. Determinarea unei chei primare, adicã a unui câmp sau a unei combinaþii de câmpuri prin care se
identificã în mod unic o anumitã înregistrare din tabelã. Acest lucru este util în sortãri, extrageri, cãutãri.

În general, orice tabelã trebuie sã aibã definitã o cheie, o informaþie care ar fi ca o etichetã a entitãþii.

Cheia reprezintã acel grup minim de atribute prin care se identificã o
înregistrare în cadrul tabelului.

Cheia poate fi formatã dintr-un singur atribut – cheie simplã – sau din mai multe atribute – cheie
compusã.

Într-un tabel se poate ivi situaþia sã existe mai multe atribute care sã identifice o înregistrare, fiecare în
parte putând fi, astfel, o cheie simplã. 

e4. Introducerea datelor într-un tabel 
Aceastã operaþie se poate face: 
- direct, prin tastarea atentã a valorilor, 
- cu formulare de intrare care sunt proiectate astfel încât sã conducã utilizatorul prin fiecare câmp de

valoare.
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Operaþii asupra înregistrãrilor tabelului:
Asupra tabelului încãrcat cu date se pot realiza o serie de operaþii:
- Adãugarea unei noi înregistrãri;
- ªtergerea unei înregistrãri;
- ªtergerea unui câmp;

ªtergerea unui câmp înseamnã renunþarea la o anumitã caracteristicã din descrierea entitãþii la care
se referã tabelul. Acea caracteristicã determinã o coloanã în tabel. Astfel, ºtergerea câmpului revine
la ºtergerea acelei coloane. Se vor folosi opþiunile Editare →→ ªtergere coloanã (Delete Column).

- Inserarea unui câmp;
Înserarea unui câmp este operaþia inversã celei de mai sus. Se selecteazã coloana în faþa cãreia va
fi inseratã noua coloanã ºi se acþioneazã Inserare →→ Coloanã.

- Sortarea înregistrãrilor;
- Cãutarea înregistrãrilor într-un tabel;
- Înlocuirea datelor în mai multe înregistrãri.

e5. Determinarea existenþei unor relaþii între tabele 
Dupã cum se intuieºte deja prin exemplul ales, între tabelele unei baze de date pot exista relaþii. 

O relaþie reprezintã o legãturã informaþionalã între datele a douã tabele. Ea
este asiguratã prin apariþia aceluiaºi câmp în ambele tabele.

Rolul relaþiilor este de a stabili cum decurg unele date din altele sau cum unele date le completeazã pe
altele ºi sunt necesare în formarea unor sinteze a informaþiilor din baza de date. Deoarece aºezarea într-un singur
tabel a tuturor datelor dependente între ele nu este convenabilã din cauza complexitãþii care poate apãrea, atunci
tabelele se organizeazã pe subiecte (entitãþi) ºi se stabilesc relaþiile între ele. 

Relaþiile impun restricþii în utilizarea tabelelor. Restricþiile se referã la ºtergerea, introducerea sau modifi-
carea datelor din tabele. De exemplu, nu se ºterge o înregistrare din tabelul Comenzi pentru cã aceasta are
legãturã cu înregistrãri dn tabelul Stoc.

e6. Proiectarea de  interogãri 
Aceastã operaþie este o filtrare a înregistrãrilor dupã anumite condiþii ºi necesitã:
- selectarea tabelelor din care se fac extragerile de informaþii;
- câmpurile din aceste tabele care vor participa la extragere;
- criteriile dupã care se selecteazã datele din câmpuri;
- ordinea în care se aplicã extragerile.
La interogare participã cel puþin un atribut.
Existã mai multe tipuri de filtrãri, cel mai simplu tip fiind filtrarea simplã (sau interogare simplã). Acest

tip de interogare preia datele selectate dintr-un tabel ºi construieºte un nou tabel cu ele.

e7. Stabilirea rapoartelor ce trebuie prezentate utilizatorului
Utilitatea unei aplicaþii pentru baze de date constã în obþinerea situaþiilor centralizate de tip rapoarte,

adicã prezentarea acestor informaþii într-o formã tipãritã ºi necesarã beneficiarului prelucrãrii datelor. 
Un raport trebuie gândit din prisma celui care îl va citi.

Structura unui raport constã în principal în:

- Antetul raportului – care apare în partea superioarã ºi care cuprinde titlul sãu (header5);
- Zona în care se afiºeazã datele preluate din tabelele bazei de date;
- Zona de încheiere a raportului – care apare la sfârºitul acestuia ºi cuprinde, în general, data ºi numãrul

paginii.
Modul de prezentare a informaþiilor poate fi într-una din formele oferite de un tabel pivot. 
Trebuie avutã în vedere aºezarea raportului în paginã: Portret sau Panoramare, centrarea în foaie,

stabilirea marginilor ºi o formatare adecvatã conþinutului.
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Exerciþiile vor fi distribuite pe grupe de câte doi, trei elevi.

Pentru fiecare dintre exerciþiile de mai jos aplicaþi etapele de proiectare a bazei de date cores-
punzãtoare (e1 ... e7), alegând tipul de organizare a datelor în funcþie de complexitatea prelu-
crãrilor: liste, tabele Word, tabele Excel, tabele de sintezã, tabele corelate.
Întocmiþi o foaie explicativã în care prezentaþi parcurgerea etapelor ºi tipul de organizare
folosit, justificând alegerea.

1.  Se creeazã baza de date agenda care are urmãtoarea structurã:

NUME PRENUME TELEFON TIP
15 ch. 15 ch. 9 n 1 ch {R,P,C}

unde câmpul TIP reprezintã: R – rudã ; P – prieten ; C – cunoºtinþã. Trebuie sã fie vizualizat în albastru
la formatare pentru valoarea R:
Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de datei cu datele pentru 10 persoane (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor;
- sortarea datelor alfabetic ºi apoi dupã caracteristica TIP, descrescãtor în cadrul aceluiaºi nume;
- configuraþi structura datelor într-o formã de prezentare adecvatã.

2. Se creeazã baza de date papetãrie cu urmãtoarea structurã, fãrã a se completa câmpul VALOARE:

COD PRODUS PREÞ CANTITATE VALOARE
5 n 7 n 3 n 10 n 

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea structurii de date cu datele pentru 10 produse (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor;
- calculul ºi completarea structurii coloanei VALOARE;
- elaborarea unei diagrame convenabil aleasã pentru a pune în evidenþã ponderea valoricã a fiecãrui
produs;
- stabilirea de informaþii de sintezã corespunzãtoare.

3. Se creeazã baza de date biblioteca cu urmãtoarea structurã, fãrã a se completa câmpul VALOARE:

AUTOR TITLU NR. EXEMPLARE PRET VALOARE
15 ch. 15 ch. 2 n 9 n 11 n

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea baza de date cu datele pentru 10 cãrþi (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor;
- calculul ºi completarea automatã a câmpului VALOARE;
- aºezarea cãrþilor în ordine descrescãtoare a valorii;
- stabilirea datelor de sintezã: preþul ºi valoarea maxime;
- determinarea autorului cu cele mai multe titluri;
- determinarea cãrþii cu cele mai puþine exemplere.

4. Se creeazã baza de date strãzi, având urmãtoarea structurã:

NUME SECTOR SENS LUNGIME
15 ch. 1 n 1 ch.{D,U} 3 n (în m.)

unde câmpul Sens trebuie sã fie validat la formatare pentru valorile cerute: D – sens dublu, U – sens
unic, cu mesajele corespunzãtoare de eroare.
Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 strãzi (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor;
- sortarea strãzilor dupã sens astfel încât întâi sã aparã strãzile cu sens unic;
- calcularea lungimii totate a strãzilor, pe un rând nou;
- calculul lungimii totale a strãzilor cu sens unic ºi, separat pe alt rând, al lungimii totale a strãzilor cu
sens dublu.
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5. Se creeazã baza de date grafic privitoare la activitãþile unui proiect, având urmãtoarea structurã:

COD ACTIVITATE DURATA COD ACTIVITATE
PRECEDENTÃ

5 n 2 n (zile) 5 n

Un tabel activitãþi cuprinde: 

COD ACTIVITATE DENUMIRE COST

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea tabelelor cu datele pentru 10 activitãþi (10 instanþe) ºi cu titluri corespunzãtoare;
- determinarea activitãþii cu durata maximã în celula urmãtoare din coloana DURATA ºi inserarea
textului DURATA MAXIMÃ în celula urmãtoare din coloana COD ACTIVITATE;
- aºezarea activitãþilor în ordine crescãtoare dupã codul activitãþii precedente.
- Determinarea codului activitãþii iniþiale a proiectului.
- Determinarea costului proiectului;
- Determinarea costului activitãþii care are cea mai mare duratã.

6. Se creeazã baza de date pacienþi, având urmãtoarea structurã:

NUME GREUTATE DATA NAªTERII STARE
15 ch. 3 n (kg) zz/ll/aaaa 1 ch (C, N)

unde caracteristica STARE reprezintã valorile: C - criticã, N - normalã.

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 pacienþi (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor; 
nu se va completa coloana STARE;
- completarea cu C a celulelor din coloana STARE pentru pacienþii peste 50 de ani ºi cu greutatea > 95 ºi
cu N în rest ;
- introducerea unui rând final în care sunt numãraþi pacienþii cu stare criticã;
- extragerea pacienþilor care au starea criticã într-un tabel separat.

7. Se creeazã baza de date teatru, având urmãtoarea structurã:

NUME SPECTACOL DATA ORA ÎNCEPERII NR BILETE
15 ch. zz/ll/aaaa hh:mm 3 n

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 spectacole (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor;
- aºezarea datelor în ordine crescãtoare dupã data ºi ora începerii;
- calcularea numãrului de spectacole la care nu mai sunt bilete ºi înregistrarea valorii în celula urmã-
toare din coloana NR. BILETE, iar din celulele precedente de pe acest rând final se va realiza o singurã
celulã în care se va scrie textul Numãrul spectacolelor la care nu mai sunt bilete;
- stabilirea celui mai îndepãrtat spectacol care va avea loc.

8. Se creeazã baza de date cartier, având urmãtoarea structurã:

NUME PERSOANÃ VÂRSTA ANI LOCUIÞI ÎN CARTIER STARE
15 ch. 15 ch. 2 n 1 ch {V,N}

unde STARE reprezintã calitatea unei persoane ca vechime în cartier ºi anume: V - veteran (are peste 40
de ani ºi locuieºte de peste 30 de ani în cartier) , sau N - nou venit (în rest).

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 persoane (10 instanþe) ºi cu titlul corespunzãtor; nu se
va completa coloana STARE;
- determinarea numãrului maxim de ani locuiþi în cartier ºi înregistrarea lui în celula urmãtoare din
coloana ANI LOCUIÞI ÎN CARTIER;
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- calcularea ºi completarea automatã a coloanei STARE;
- elaborarea unei diagrame corespunzãtor aleasã pentru a pune în evidenþã ponderea persoanelor dupã
anii locuiþi în cartier.
- Selectarea persoanelor veterane în cartier.

9. Se creeazã baza de date facultãþi, cu datele pentru admitere având urmãtoarea structurã:

NUME OBIECT1 OBIECT2 ANI STUDIU
15 ch. 9 ch. 9 ch. 1 n

Sã se proiecteze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu titlul corespunzãtor ºi cu datele pentru admitere la 10 facultãþi (10
instanþe);
- aspectarea baza de date într-o manierã personalã;
- aºezarea alfabeticã a facultãþilor;
- stabilirea, pe un rând urmãtor, a numãrului de facultãþi pentru care unul dintre cele douã obiecte de
admitere este matematica;
- realizarea unui tabel pivot ºi analiza diferitelor moduri de raportare a atributelor.

10. Se creeazã baza de date fructe, având urmãtoarea structurã:

NUME SOI PREÞ MINIM PREÞ MAXIM PREÞ MEDIU
15 ch. 9 ch. 5 n 5 n 5 n

Sã se realizeze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 fructe (10 instanþe), fãrã coloana PREÞ MEDIU; se va

asigura un titlu corespunzãtor tabelului.
- aºezarea alfabeticã a fructelor dupã preþurilor maxime;
- calcularea ºi completarea automatã a coloanei PREÞ MEDIU;
- stabilirea de totaluri parþiale pentru media preþului mediu pe nume de fructe (de exemplu media pre-

þului mediu la mere, pentru care am avea în tabel soiurile: Ionatan, Golden, Parmen, Creþeºti, Domneºti etc.).

11.Se creeazã baza de date maºini, cu urmãtoarea structurã:

MARCÃ CULOARE CAPACITATE  CILINDRICÃ VITEZA MAXIMÃ
15 ch. 9 ch. 4 n 3 n

Sã se realizeze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 maºini (10 instanþe) ºi asigurarea unui titlu corespunzã-

tor bazei de date;
- calcularea numãrului de  maºini care au culorile: alb, roºu, galben, sau  albastru în celula urmãtoare

din coloana CULOARE; 
- calcularea numãrului de maºini negre care au viteza maximã 240, în celula urmãtoare din coloana

VITEZA MAXIMÃ;
- ordonarea în mod descrescãtor dupã capacitatea cilindricã.

12. Se creeazã baza de date excursie, cu oferte de excursii, cu urmãtoarea structurã:

NUME LOCALITATE NUMÃR ZILE COST TOTAL COST ZILNIC
15 ch 2n 7n 5n

Sã se realizeze urmãtoarele prelucrãri:
- completarea bazei de date cu datele pentru 10 destinaþii (10 instanþe) ºi asigurarea unui titlu corespun-

zãtor bazei de date; nu se va completa coloana COST ZILNIC;
- calcularea ºi completarea coloanei COST ZILNIC; 
- calcularea numãrului maxim de zile pe care îl poate avea o ofertã de excursie din acest tabel ºi

înregistrarea lui în celula urmãtoare din coloana NUMÃR ZILE;
- ordonarea alfabeticã a localitãþilor dupã costul total în mod descrescãtor.
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5.1. DELIMITAREA APLICAÞIEI ÎN CADRUL SISTEMULUI

Sistematizarea cunoºtinþelor ºi acþiunilor necesare proiectãrii unei baze de date, acum, dupã trecerea
gradatã prin etapele simple, cere o configurare a întregului.

Pentru a delimita aplicaþia în cadrul sistemului analizat este nevoie de câteva noþiuni generale.

5.1.1. Sisteme. Prezentare generalã

Întreaga existenþã a omului se desfãºoarã în cadrul unor sisteme sociale. Activitatea sa de cercetare
ºtiinþificã reflectã structura sistemelor din naturã. Activitatea sa tehnologicã a condus la apariþia unor sisteme
fizico-tehnice complexe.

În acest moment, nu existã domeniu în care fenomenele sã nu fie abordate într-o concepþie sistemicã.
Astfel, se poate vorbi despre sistem economic, sistem politic, sistem de informare, sistem de transport în comun,
sistem de salarizare, sistem de ecuaþii, sistem energetic, sistem de învãþãmânt, sistem de numeraþie, sistem de
calcul º.a.

Fenomenele care se desfãºoarã în naturã ºi în societate sunt deosebit de complexe. Analiza structurii ºi
a funcþionãrii organismelor social-economice determinã abordarea lor ca sisteme dinamice. Studiind compor-
tamentul acestora în timp, se observã cât de importantã este dependenþa mersului acþiunii (sau „cursul deci-
zional”) din sistem de modul în care este utilizatã informaþia din acesta. Orice informaþie întârziatã, incorectã,
redundantã sau incompletã va afecta manifestarea viitoare a sistemului, cauzându-i un comportament instabil,
oscilant sau chiar aberant.

Se impune, astfel, ideea de a organiza informaþia care circulã în cadrul organismului ºi între acesta ºi
mediu într-un sistem informaþional performant, astfel încât organismul sã-ºi menþinã starea în limitele care
permit realizarea scopului sãu. Acest lucru impune alegerea unei modalitãþi eficiente de organizare a prelu-
crãrilor ºi a datelor acestor prelucrãri din cadrul sistemului.

În cazul în care atât organizarea datelor cât ºi a prelucrãrilor se poate face automatizat, cu ajutorul unui
sistem de prelucrare automatã a datelor, se poate vorbi despre un sistem informatic în cadrul organismului –
funcþionând ca inima acestuia – ºi care, împreunã cu sistemul decizional – creierul – poate conduce la o bunã
gestiune a comportamentului organismului.

În acest context, un sistem dinamic este caracterizat de un ansamblu de elemente ºi de relaþiile dintre
acestea, ce trec prin mai multe stãri (parcurgând unele comenzi de schimbare de stare) pentru a rãspunde
obiectivului fixat.

Sistemul dinamic determinat de organismul economic analizat (întreprindere productivã, societate comer-
cialã, magazin de desfacere etc.) se bazeazã, din punct de vedere organizaþional, pe:

– un ansamblu de elemente, care vor fi numite, pentru generalitate, entitãþi: oameni, obiecte concrete
(utilaje, maºini, piese etc.), locuri de activitate (depozit, birou, atelier etc.), obiecte documentare sau de arhivã
(dosar, cãrþi, plan tehnologic etc.);

– un ansamblu de relaþii între elemente, care vor fi numite, pentru generalitate, asociaþii (de exemplu:
o maºinã este situatã într-un anumit atelier, un document este produs de cãtre un anumit agent, un salariu este
superior altuia etc.).

La definirea celor douã mulþimi (elemente ºi relaþii) trebuie avute în vedere ºi entitãþile din cadrul mediului
extern sistemului cu care acesta, prin intermediul intrãrilor ºi ieºirilor, intrã în asociaþii (clienþi, furnizori, bãnci,
organisme sociale, stat etc.). De exemplu, un client se situeazã într-o anumitã zonã geograficã, un furnizor
vinde un anumit produs etc.

Pentru observarea activitãþii sistemului este foarte important sã se determine tipul asociaþiilor între
entitãþi din punctul de vedere al duratei lor. Astfel, se evidenþiazã:

– asociaþii durabile între entitãþi, care sunt luate în considerare în definirea structurii;
– asociaþii de  tip  eveniment, care existã numai la un anumit moment ºi apoi dispar (de exemplu: o

comandã fãcutã de un client asociazã acel client cu produsul pe care acesta îl solicitã doar pânã la luarea în
considerare a comenzii ºi satisfacerea acesteia).

În cadrul mulþimilor de entitãþi ºi asociaþii care compun un sistem organizaþional ºi îi definesc structura,
fiecare element este caracterizat ºi delimitat printr-un ansamblu de proprietãþi  intrinseci  (atribute) legate
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de existenþa elementului, independent de apartenenþa sa la sistem (de exemplu: o persoanã are un nume, o
vârstã etc.; un produs are o greutate, o culoare, o utilitate etc.).

5.1.2. Sistem organizaþional

a. Modificarea structurii unui sistem organizaþional
Structura unui sistem organizaþional se modificã în timp: numãrul de elemente se poate schimba (unele

dispar, altele apar, proprietãþile acestora se pot modifica (în cazul unei persoane: schimbãri de nume, de
adresã, de salariu etc.).

Adãugarea sau suprimarea unui element, modificarea unei proprietãþi a unui
element constituie o modificare elementarã a structurii ºi va fi numitã eveni-
ment de evoluþie.

b. Activitatea unui sistem organizaþional
În primul rând, la un astfel de sistem se observã:
• o legãturã strânsã între elementele din mediul extern ºi cele din cadrul sistemului, realizatã prin

intermediul unui flux  de  intrare ºi a unui flux  de  ieºire de bunuri, servicii, bani, energie, informaþii etc.; 
• un comportament dinamic prin care sistemul face dovada unei evoluþii în jurul stãrii de echilibru.

Figura. 5.1 schematizeazã, în termeni de fluxuri, activitatea sistemului organizaþional.

Figura 5.1. Fluxul de activitate operaþionalã 

Fluxul total, format din fluxul de intrare, fluxul intern ºi fluxul de ieºire se
numeºte flux  de  activitate  operaþionalã ºi este constituit prin succedarea,
în timp, a unor fapte elementare numite evenimente de activitate.

Livrarea unui produs comandat de cãtre un client constituie un eveniment de activitate ce presu-
pune o ieºire din flux. De asemenea, încasarea cecului prin care acel client achitã comanda este
un eveniment de activitate care se raporteazã la intrarea în fluxul de activitate. 

Din acest moment, analiza trebuie sã aibã în vedere descompunerea în subsisteme a sistemului dinamic.
Noþiunea de flux de activitate se aplicã în acelaºi mod ºi subsistemelor sistemului analizat. Astfel, ieºirea

unei piese dintr-un stoc ºi intrarea sa în procesul de fabricaþie constituie un eveniment de activitate de ieºire
dacã se raporteazã la magazia de piese ºi un eveniment de activitate pentru fluxul de intrare pentru subsis-
temul-producþie.

În esenþã, aceastã etapã din analiza unui sistem are în vedere constituirea unei imagini asupra
principalelor entitãþi ºi a asociaþiilor dintre entitãþi, care existã în sistem ºi care joacã un rol major
în realizarea finalitãþii sistemului.

Oricare entitate luatã în considerare va fi descrisã cu proprietãþile ei intrinseci, exprimate fiecare prin
douã caracteristici: un atribut ºi o valoare asociatã acelui atribut. De exemplu:

persoana (entitate) – vârsta (atribut) – 20 ani (valoare);
persoana (entitate) – nume (atribut) – Mincu (valoare);
produs (entitate) – greutate (atribut) – 2 kg (valoare).
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Atributele reþinute a fi necesare reprezentãrii entitãþii în cadrul sistemului informaþional care descrie
sistemul real vor fi numite caracteristici  proprii. De exemplu, pentru entitatea salariat apar drept caracteristici
proprii: numele, prenumele, adresa, vârsta, profesia.

Asociaþiile sunt reprezentate, în principal, prin douã clase de caracteristici:
1. Caracteristici de legãturã, care indicã entitãþile implicate în asociaþie.

În cazul în care un furnizor livreazã un acelaºi produs, este necesar ca în sistemul informaþional
sã fie reprezentate asociaþiile dintre diferiþii furnizori ºi produsele furnizate de cãtre aceºtia,
adicã: furnizor–produs.

2. Caracteristici valorice, care reprezintã anumite proprietãþi ale asociaþiei.

Pentru asociaþia furnizor–produs caracteristicile valorice puse în discuþie pot fi: preþul de achi-
ziþie a produsului la furnizor, data de livrare, cantitatea livratã într-o anume perioadã de timp.

c. Evoluþia structurii sistemului organizaþional
Evenimentele de evoluþie pot fi, în general:
– accidentale, independente de voinþa individualã;
– introduse în mod voluntar de cãtre sistemul de decizie.
În ambele cazuri, un eveniment de evoluþie care afecteazã o entitate sau o asociaþie descrisã în cadrul

sistemului informaþional va implica modificarea imaginii entitãþii (asociaþiei), pentru a reflecta realitatea.

O modificare elementarã a sistemului informaþional datoratã unui eveniment de
evoluþie se numeºte actualizare.

Existã trei tipuri de evenimente de evoluþie care sã determine actualizarea unui sistem informaþional:
– aadãugaarreeaa unei entitãþi sau a unei asociaþii noi;
– suprrimmaarreeaa (ºtergerea) unei entitãþi sau a unei asociaþii;
– mmoodificcaarreeaa unei proprietãþi a unei entitãþi sau a unei asociaþii. 
Actualizarea constã în modificarea valorii unei caracteristici proprii a acelei entitãþi sau asociaþii.

d. Reprezentarea activitãþii operaþionale
Activitatea operaþionalã este caracterizatã de evenimentele de activitate. Majoritatea acestor eveni-

mente sunt înregistrate ca informaþii structurate, reprezentate, în formã codificatã, prin valorile caracteristicilor
lor. Pentru acest fel de evenimente existã trei tipuri de caracteristici principale:

– caracteristica tip datã – indicã datã apariþiei evenimentului;
– caracteristica tip legãturã – indicã entitãþile sau asociaþiile la care se referã evenimentul;
– caracteristicile proprii – permit descrierea proprietãþilor evenimentului.

Comanda fãcutã de un client (eveniment de activitate):
– data la care s-a fãcut comanda (caracteristicã de tip datã);
– numele clientului ºi denumirea produsului (caracteristicã de tip legãturã);
– cantitatea comandatã din acel produs (caracteristicã proprie).

Evoluþia în timp a sistemului trebuie controlatã ºi mãsuratã faþã de starea sa de echilibru. Rezultatul acti-
vitãþii este, din punct de vedere informaþional, activitatea entitãþilor sale ºi a asociaþiilor dintre acestea. Este,
deci, necesar sã se înregistreze rezultatele activitãþii acestor elemente de informaþie ale structurii sistemului
(entitãþi ºi asociaþii).

Activitatea trecutã a sistemului dinamic analizat este reprezentatã în cadrul sistemului informaþional
prin înregistrãri de tip istoric ºi arhivare.
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Se defineºte ca istoric mulþimea de informaþii prin care se reþine traiectoria
activitãþii operaþionale a unei entitãþi sau a unei asociaþii, iar reprezentarea lui
în cadrul sistemului informaþional se face prin intermediul caracteristicilor
de  istoric.

Unei caracteristici de istoric i se poate asocia un ansamblu de valori care pot avea trei origini:
• Conservarea valorilor succesive ale unei caracteristici de situaþie. De exemplu, cantitatea unui produs

în stoc reprezintã o caracteristicã de situaþie, însã cantitatea în stoc a aceluiaºi produs la diferite date repre-
zintã o caracteristicã istoricã);

• Conservarea valorii unei caracteristici proprii a unui eveniment. De exemplu, livrarea produsului P
de cãtre furnizorul F este un eveniment; cantitatea de produs livrat reprezintã o caracteristicã proprie a eve-
nimentului; cantitatea livratã la diferite date reprezintã o caracteristicã istoricã relativã la produsul P ºi o
caracteristicã istoricã relativã la furnizorul F).

• Conservarea unei informaþii agregate (obþinute prin prelucrarea unor informaþii primare referitoare la
evenimentele de activitate). De exemplu, valoarea stocului la diferite date (valoarea stocului se calculeazã
prin înmulþirea cantitãþii de produs din stoc cu preþul unitar al produsului respectiv).

Actualizarea unei caracteristici de tip istoric se face numai prin adãugarea de valori.
Arhivarea constã în conservarea permanentã în cadrul sistemului informaþional a unui eveniment de

activitate (de exemplu, arhivarea comenzilor sau a facturilor clienþilor în ordinea în care apar).

5.1.3. Prelucrarea datelor din sistemul informaþional

Prelucrarea informaþiilor structurate se face aplicând un ansamblu de reguli  de  gestiune prestabilite
care se înlãnþuie într-o ordine bine stabilitã denumitã procedurã  de  gestiune.

Mijlocul prin care se realizeazã aceastã procedurã de gestiune (om sau maºinã) prezintã schematizat
fluxul  general al prelucrãrilor informaþionale de transformare  a datelor  de  intrare în rezultate.

a. Datele de intrare pot proveni din:
– informaþiile de structurã a sistemului;
– informaþiile care dau imaginea activitãþii sistemului (evenimente de activitate, caracteristici de situaþie,

istoric, arhive).
Datele de intrare care vor influenþa în general prelucrãrile intrã în categoria parametrilor (de exemplu,

numãrul de candidaþi care sã aparã pe o listã de clasament, categoria de clienþi cãrora sã li se trimitã anunþuri
publicitare etc.).

b. Rezultatele pot fi de douã tipuri:
– rezultate externe, care se transmit direct solicitanþilor (facturi, ordine de fabricaþie, statistica vânzã-

rilor etc.);
– rezultate interne, care sunt conservate în sistemul informaþional ºi care servesc drept intrãri pentru alte

prelucrãri (aici se încadreazã în special caracteristicile de situaþie sau datele arhivate).
c. Regulile ºi procedurile de gestiune sunt fie stabilite  de  sistemul  decizional ºi pot fi modificate de

cãtre acesta (regulile de vânzare a produselor, modul de atribuire a primelor ºi a indemnizaþiilor, metodele de
gestionare a stocurilor etc.), fie impuse  din  afara organismului (atribuirea ºi calculul concediilor plãtite,
determinarea taxelor sociale, calculul taxelor pe valoarea adãugatã etc.).

Pentru a se asigura o anumitã supleþe sistemului, este necesar ca factorii de decizie sã poatã influenþa
anumite prelucrãri fãrã a modifica regulile ºi procedurile de gestiune. În acest sens, este necesarã existenþa
unui set  de  comenzi prin care factorii de decizie sã poatã acþiona înaintea sau în timpul prelucrãrilor. În
cazul în care o comandã se referã la anumite elemente ale sistemului, atunci acestea vor fi descrise în cadrul
sistemului informaþional ºi printr-un alt tip de caracteristici, caracteristicile  de  comandã (de exemplu, preþul
de vânzare a unui produs, taxa orarã de salarizare, taxa de remizã acordatã unui client etc.).

d. Legãtura informaþionalã este elementul care face viabilã o relaþie între douã compartimente din
cadrul oricãrei organizãri a unei activitãþi.6
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Comunicarea între cele douã puncte se poate face:
– unidirecþional, prin intermediul unui canal informaþional, un punct fiind emitor ºi celãlalt receptor;
– bidirecþional, prin relaþia informaþionalã, ambele puncte fiind atât emiþãtoare cât ºi receptoare.
e. Prelucrãrile specifice procesului comunicãrii sunt: emisia,  transformarea  reprezentãrii,  sinteti-

zarea,  sistematizarea,  transportul,  recepþia  ºi  stocarea.
f. Calitãþile datelor care intereseazã în procesul organizãrii ºi prelucrãrii acestora, sunt:
• starea, care poate fi:

– staticã, dacã este importantã doar semnificaþia datei;
– dinamicã, dacã se iau în considerare ºi efectele pe care le produce data;

• perioada  de  timp la care se referã:
– activã – care circulã în timpul desfãºurãrii fenomenului economic;
– pasivã sau istoricã – reflectã procese încheiate;
– previzionalã – se referã la procese ce urmeazã sã aibã loc;

• vârsta – reprezintã intervalul dintre momentul înregistrãrii ºi momentul utilizãrii datei în procesul la
care se referã;

• frecvenþa – ritmul în care data trece prin sistem;
• cantitatea de informaþie din cadrul unui mesaj transmis, care se raporteazã la numãrul de stãri pe

care le transmite mesajul despre un fenomen variabil, faþã de numãrul de stãri posibile;7

• exactitatea,  completitudinea,  oportunitatea (transmiterea la timp), frecvenþa  de  elaborare,
conþinutul  ºi  forma  de  prezentare  adecvate,  utilitatea.

g. Clasificarea prelucrãrilor la care sunt supuse datele
Prelucrãrile la care sunt supuse datele pe traseul lor, de la intrarea în sistem pânã la ieºirea în exterior

sub formã de rezultate, se grupeazã în urmãtoarele tipuri:
1. Generarea datelor, care, în funcþie de specificul activitãþii, poate avea ca sursã documente care

circulã în sistem sau mãsurãtori care se fac în timpul experimentelor. Aceste date se numesc date primare  sau
date  sursã;

2. Culegerea ºi pregãtirea datelor de intrare, pentru a intra în procesele de operare cãrora le sunt desti-
nate. Este vorba de forma în care trebuie sã fie aduse datele pentru operare, forma care este diferitã de forma
lor din documentele primare. Culegerea datelor presupune trecerea lor într-o formã nouã, pe noi medii de
înregistrare.

Pregãtirea datelor pentru a intra în operare (sau prelucrãrile de conþinut) cuprinde operaþiile:
– selectarea – alegerea acelor date primare care vor intra în prelucrare;
– codificarea – trecerea datelor într-o formã de reprezentare convenabilã prelucrãrilor ulterioare;
– conversia – operaþia de transfer a datelor de pe un suport de înregistrare pe altul;
– copierea sau duplicarea – operaþie prin care datele sunt reproduse în forma lor existentã pe un

mediu de înregistrare asemãnãtor, în vederea utilizãrii de moment sau a pãstrãrii;
– validarea – precizeazã totalitatea operaþiilor de verificare ce trebuie fãcute asupra formei ºi conþinu-

tului datelor înainte ca acestea sã intre în prelucrare (scopul este de a asigura corespondenþa datelor înregis-
trate cu cele originale, deci de a elimina erorile provocate de operaþiile de culegere, pregãtire, sau transmitere
a datelor).

În cadrul operaþiilor de pregãtire a datelor, codificarea ºi validarea ocupã locul cel mai important.
De modul în care se obþin datele structurate din cele naturale sau primare depinde în cea mai mare mãsurã
calitatea rezultatelor furnizate.

Categorii de verificãri aplicate datelor de intrare:
– verificãri sintactice – controleazã apartenenþa datelor la o anumitã mulþime de reprezentare (spre

exemplu, în cazul în care este nevoie de o datã numericã pentru a descrie o anumitã caracteristicã a unui
element din sistem, se va verifica dacã nu apar elemente alfanumerice în valoarea de intrare a acelei date);
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– verificãri logice – controleazã corectitudinea semnificaþiei informaþiei purtatã de data respectivã;
– controlul de decodificare – verificã existenþa codului în cadrul listei de coduri posibile. De exemplu,

în figura 5.2 este datã structura informaþiilor culese într-un recensãmânt al persoanelor: în funcþie de valoarea
din câmpul „ocupaþie”, care este codificatã printr-un caracter (S – salariat, E – elev, P – pensionar, C – casnicã),
se determinã natura ºi numãrul datelor pentru fiecare ocupaþie în parte;

Figura 5.2.

– controlul fiecãrui câmp (zonã) de date dintr-un articol prin care s-au înregistrat pe suport extern date
despre elementele sistemului. Acest control constã în verificarea dacã valoarea câmpului respectiv cores-
punde unei valori date, sau aparþine unui interval de valori, sau este inclusã într-o listã de valori. De exemplu,
în cazul codificãrii elevilor, date mai sus, se va verifica dacã în primele douã cifre nu existã valori > 13, pentru
AN-STUDIU;

– controlul compatibilitãþii  între  câmpuri, având în vedere relaþiile logice dintre informaþiile furnizate
de datele din câmpurile respective. De exemplu, un produs este descris, printre altele, de cantitatea în stoc ºi
de unitatea de mãsurã a acestei cantitãþi. Dacã unitatea de mãsurã este „bucãþi” ºi cantitatea va avea valoarea
12,3 este clar cã a intervenit o eroare.

3. Prelucrarea sau operarea datelor, etapã de bazã în „viaþa” datelor, deoarece asigurã transformarea
datelor în rezultate. Datele noi, sau rezultatele, se obþin în urma aplicãrii unor funcþii de prelucrare asupra
datelor de intrare, culese ºi pregãtite anterior.

Principalele funcþii  de  prelucrare sunt:
– sortarea – operaþie de aranjare a datelor în funcþie de anumite criterii de ordine;
– clasificarea – operaþie de grupare a datelor dupã anumite caracteristici comune, fãrã ca în cadrul

grupelor sã fie absolut necesarã respectarea unei ordini anume;
– compararea – operaþia prin care douã sau mai multe date sunt evaluate pentru stabilirea asemã-

nãrilor ºi deosebirilor;
– analiza ºi sinteza – operaþii complementare de cercetare a unui întreg de cunoºtinþe prin exami-

narea elementelor componente ºi apoi extragerea unei concluzii, a unei noi structuri;
– calculele, operaþiile  numerice sau operaþiile  logice în care intrã datele.
4. Furnizarea rezultatelor prelucrãrii. Se au în vedere formele convenabile în care se pot prezenta

rezultatele pentru ca beneficiarul prelucrãrilor sã le înþeleagã ºi sã le urmãreascã fãrã dificultate.
Operaþiile acestei etape se recunosc sub numele de pregãtirea  rapoartelor (condensãri de date,

explicaþii date în limba naturalã, aranjãri în forme convenabile citirii de cãtre beneficiar: situaþii, tabele,
sinteze, mesaje de atenþionare, cu caracter sumativ, cu caracter conclusiv etc.).

5. Pãstrarea datelor Anumite date, în formã primarã sau intermediarã, pot fi necesare unor prelucrãri
ulterioare. În acest scop ele sunt pãstrate în colecþii  de  date,  fiºiere  independente sau baze,  bãnci  de
date.

Principalele operaþii care se aplicã unei colecþii de date sunt introducerea, regãsirea (citirea, la cerere,
a unei date din colecþie), distrugerea.

5.1.4. Metode ºi tehnici de organizare a datelor ºi a prelucrãrilor acestora

Modalitãþile de constituire a colecþiilor de date sunt determinante asupra prelucrãrilor, în timp ce orga-
nizarea colecþiilor de date este condiþionatã de definirea fluxului tehnologic al prelucrãrii datelor. Intercondi-
þionarea: colecþii de date – tehnologii de prelucrare a datelor, impune abordarea problemei organizãrii datelor
în strânsã legãturã cu organizarea prelucrãrilor. În acest sens, bazele de date relaþionale ºi sistemele de
gestiune a bazelor de date sunt modalitãþile cele mai performante.

71Capitolul  5



În cadrul sistemului informatic, colecþiile de date se organizeazã ca fiºiere. Sistemul informatic este
analizat pe subsisteme; acestea sunt descompuse, la rândul lor, pânã când se pot defini unitãþile de realizare,
adicã acele componente ce se pot considera elementare în întregul sistem.

Pentru fiecare unitate de realizare:
– se determinã intrãrile ºi ieºirile informaþionale;
– se proiecteazã colecþiile de date necesare;
– se elaboreazã modelele ce reflectã desfãºurarea activitãþilor proprii, în scopul proiectãrii prelucrãrilor.

a. Tipuri de fiºiere

Fiºierele sunt colecþii de date structurate în articole care descriu o entitate, o
asociaþie între entitãþi, un eveniment de evoluþie sau de activitate.

Descrierea se face, la nivelul articolului, prin câmpuri de urmãtoarele tipuri:
– câmpuri proprii, care corespund unor proprietãþi ale entitãþii sau ale asociaþiei vizate (de exemplu,

apariþia unui client nou este un eveniment de evoluþie care implicã operaþia de adãugare a unui nou articol
pentru entitatea “client”, cu conþinutul: cod client, nume, adresã, numãr telefon, taxã de locaþie pentru un
anumit produs);

– câmpuri eveniment, care vor caracteriza un eveniment de activitate ºi cuprind caracteristici proprii
ale acelui eveniment;

– câmpuri de situaþie, care caracterizeazã rezultatul activitãþii unei entitãþi anume.
Din punctul de vedere al conþinutului informaþiilor pe care le cuprind, existã mai multe tipuri de fiºiere:
– Fiºiere  permanente, care conþin informaþii având caracter permanent, necesare mai multor aplicaþii,

subsisteme sau chiar întregului sistem. De exemplu: un fiºier care conþine informaþii despre tot personalul
întreprinderii, un fiºier care conþine informaþii complete despre o anume resursã materialã a întreprinderii etc.

Un astfel de fiºier este compus din date stabile, care nu rezultã, în general, din calcule ºi are o duratã
de viaþã relativ mare. El cuprinde informaþii de tip caracteristici proprii ale entitãþilor ºi ale asociaþiilor dintre
entitãþi.

– Fiºiere  de  miºcare, care conþin informaþii necesare la un moment dat în timpul prelucrãrii, pentru
þinerea la zi a fiºierelor permanente sau pentru lucrãri având caracter periodic (de exemplu, un fiºier care
conþine prezenþa lunarã a salariaþilor).

Aceste fiºiere se mai numesc ºi fiºiere  de  tranzacþii. Ele au o duratã de viaþã relativ scurtã ºi o frecvenþã
de prelucrare egalã cu 1 (sunt utilizate o singurã datã). Articolele acestor fiºiere conþin câmpuri stabile, care
nu provin din calcule ºi se referã la un eveniment de evoluþie sau de activitate (tranzacþii de evoluþie sau
tranzacþii de activitate). De exemplu, un fiºier de tranzacþii s-ar crea în situaþia în care s-ar modifica adresa
unui client: „cod client” ºi „adresa client” vor fi câmpurile articolului.

– Fiºiere  intermediare, care conþin rezultate parþiale sau finale obþinute în cadrul execuþiei uneia sau
mai multor aplicaþii. Dupã terminarea execuþiei fiºierul poate fi distrus. De exemplu, în cadrul unei aplicaþii
se doreºte sortarea unui fiºier dupã un anume criteriu, în scopul obþinerii unei liste cu datele aranjate în ordi-
nea cerutã de acel criteriu.

– Fiºiere  de  situaþie, care conþin date rezultate din evenimentele de activitate ale unei entitãþi. Acestea
reflectã starea sistemului de gestiune ºi sunt actualizate permanent, în funcþie de rezultatele activitãþii în dife-
rite momente de timp. Structura articolelor acestui tip de fiºier este bazatã pe câmpuri de situaþie (valori ale
caracteristicilor de situaþie), câmpuri tip datã, câmpuri proprii (caracteristici proprii ale evenimentului). De
exemplu, un fiºier pentru stocul de produse în care sunt înregistrate caracteristici proprii (numãrul de cod al
produsului), caracteristici de situaþie (cantitatea în stoc, data ultimei intrãri/ieºiri din stoc).

– Fiºiere  de  manevrã, care sunt necesare în execuþia unei singure aplicaþii.
– Fiºiere  de  istoric ºi de arhivã, care conþin date rezultate din caracteristicile de tip istoric ale entitã-

þilor ºi ale asociaþiilor. Durata de pãstrare este legatã de conþinutul lor.
– Fiºiere  de  intrare sau externe, care sunt compuse din datele furnizate de cãtre mediul înconjurãtor.
– Fiºiere  rezultat, care sunt compuse din datele ce trebuie furnizate în exteriorul sistemului, cãtre

mediu (rapoarte).
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b. Metodele utilizate în organizarea datelor sunt:
– metoda fiºierelor  independente, organizate pe componente ale sistemului informatic ºi specifice

prelucrãrilor proprii acelei componente (aplicaþie sau subsistem);
– metoda bazelor  de  date, ca sistem de fiºiere integrate, în care descrierea ºi organizarea datelor este

fãcutã în mod unitar, independent de utilizarea lor de cãtre aplicaþiile sistemului.

c. Organizarea prelucrãrilor colecþiilor de date

Organizarea prelucrãrilor constã în proiectarea detaliatã a procedurilor de
prelucrare a datelor pentru fiecare componentã a sistemului informatic, adicã
definirea ºi conceperea acestor proceduri.

Tipuri de proceduri definite pentru o componentã:
– proceduri  manuale, prin care datele de intrare se colecteazã, se codificã, intrã în verificãrile primare

ºi apoi sunt depuse sub formã structuratã, pe un anume suport;
– proceduri  semiautomate, în care se regãsesc în special procedurile de interfaþã între mediu ºi siste-

mul informatic, sau între aplicaþii sau subsisteme (acolo unde este cazul);
– proceduri  automate, care cuprind prelucrãri realizate în totalitate de cãtre calculator. Ele îndeplinesc,

în principal, urmãtoarele funcþii: controlul automat al datelor de intrare, actualizarea fiºierelor sau a bazei de
date, calculele necesare obþinerii rezultatelor, editãri de rezultate.

O procedurã automatã se constituie dintr-un lanþ de aplicaþii care realizeazã
o funcþie bine definitã a sistemului informatic.

Tipuri de operaþii la care sunt supuse fiºierele
Existã ºase categorii mari de operaþii, automate sau semiautomate, în care intrã colecþiile de date.
• Crearea unui fiºier, operaþie care se poate întâlni în mai multe faze ale fluxului prelucrãrilor: 
– crearea unui fiºier de intrare (de exemplu, un fiºier al bonurilor de comandã care se formeazã dintr-un

lot de documente externe, bonuri de comandã, ºi care poate constitui, mai departe în sistem, un fiºier de
miºcare);

– crearea unui fiºier temporar (de exemplu, un fiºier de comenzi puse în aºteptare datoritã inexistenþei
în stoc a cantitãþilor comandate);

– crearea unui fiºier de ieºire ca urmare a operaþiei de editare a rezultatelor cãtre exterior (numit ºi
raport).

• Consultarea unui fiºier, în vederea extragerii (selecþiei simple sau multiple a unor informaþii sau a
efectuãrii de calcule).

• Sortarea unui fiºier, prin care articolele fiºierului sunt aranjate într-o ordine crescãtoare/descrescã-
toare în funcþie de valoarea unui câmp (sau a mai multora). În urma sortãrii rezultã un fiºier intermediar, cu
rol de fiºier de intrare într-o prelucrare urmãtoare.

• Difuzia ºi interclasarea fiºierelor sunt operaþii prin care dintr-un fiºier se creeazã mai multe fiºiere,
de aceeaºi structurã, prin repartizarea articolelor primului în funcþie de un criteriu (difuzie) ºi, respectiv, din
mai multe fiºiere de aceeaºi structurã se formeazã un singur fiºier (interclasare, fuziune).

Se discutã de interclasare în cazul în care fiºierele sunt ordonate dupã un criteriu comun ºi se doreºte
respectarea aceleiaºi ordini în fiºierul rezultat.

• Actualizarea unui fiºier este o operaþie complexã care implicã adãugãri, ºtergeri ºi modificãri asupra
conþinutului informaþional al fiºierului;

• Modificarea structurii unui fiºier, prin adãugarea sau suprimarea unui câmp din structura articolului.

5.1.5. Metode de proiectare ºi organizare a prelucrãrilor

Utilizarea unui limbaj unic ºi precis de proiectare, scurtarea ciclului analizã–proiectare–realizare,
facilitarea elaborãrii în mod unitar a documentaþiilor, sunt motive care impun, în proiectarea ºi organizarea
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prelucrãrilor din cadrul sistemului informatic, utilizarea unor metode aparþinând conceptelor programãrii
structurate.

a. Metoda Top-Down (de sus în jos)
Din punct de vedere intuitiv, metoda se autoexplicã. Printre alte denumiri ale conceptului existã ºi

proiectare  ierarhicã.
Metoda pleacã de la observaþia cã toate procesele din cadrul sistemului analizat se pot modela într-o

structurã compusã din:
– module de iniþializare;
– module de intrare/ieºire;
– module de prelucrare;
– module terminale.
Realizarea unei structuri pe baza metodei Top-DDown pleacã de la divizarea unei unitãþi de prelucrare

în subcomponente mai mici care pot fi tratate separat pânã la nivelul unor module primitive (care nu se mai
pot descompune), urmãrind respectarea urmãtoarelor cerinþe:

– specificarea  interfeþelor – dupã precizarea modulului, a intrãrilor, funcþiilor ºi ieºirilor acestuia, se
determinã legãturile lui cu alte module;

– ignorarea  detaliilor privind modulele de nivel inferior – în cursul proiectãrii unui modul trebuie sã
se aibã în vedere numai interfeþele cu modulele inferioare (se presupune cã interfaþa cu modulul superior a
fost precizatã la proiectarea acestuia);

– limitarea  volumului unui modul – un modul poate fi descris sau programat pe cel mult o paginã de
document. 

Împreunã cu proiectarea modulelor se urmãreºte ºi proiectarea fiºierelor intermediare. În descrierea
fiºierelor de interfaþã trebuie sã se prevadã actualizãri, sortãri etc. înainte ca aceste fiºiere sã intre în modulele
de prelucrare.

Procesul de proiectare Top-DDown începe cu definirea modulului principal, care are sarcina sã conducã
la rezultatul cãutat, iar din analiza etapelor principale ale acestui modul va decurge un prim nivel de module
subordonate. Fiecare dintre modulele subordonate poate avea, la rândul sãu, subordonaþi.

Avantajele modului de organizare a acþiunilor prin metoda Top-DDown sunt urmãtoarele:
– se evitã problemele legate de conexiunile dintre module, deoarece ierarhizarea impune o cale simplã

de conectare a acestora;
– dezvoltarea, integrarea ºi testarea modulelor se poate face în paralel;
– calitatea ºi productivitatea operaþiilor de mai sus sunt mult mai bune;
– ataºarea unor cerinþe noi din partea utilizatorului va duce la adãugarea de module noi de pe ultimul

nivel de defalcare, iar modificãrile necesare se pot face cu uºurinþã.

b. Metoda modularã
Conceptul de proiectare  modularã a proceselor constã în divizarea procesului în pãrþi mai mici. Dacã

ne referim, spre exemplu, la un proces care ar cuprinde proceduri automate, atunci includerea lui într-o
singurã aplicaþie ar determina un timp de execuþie mare ºi memorie foarte mare, din cauza volumului mare
de instrucþiuni. Se procedeazã la descompunerea procesului în proceduri ºi acestea, la rândul lor, în module,
dupã urmãtoarele criterii:

– mãrimea  modulelor  sã  fie  limitatã – restricþia de mãrime trebuie sã se refere la utilizarea memoriei
interne a calculatorului ºi la numãrul de prelucrãri asociat modulului;

– modulele trebuie sã fie independente unele de altele în raport cu logica aplicaþiei (dacã se schimbã
algoritmul pe care se bazeazã, aceasta nu trebuie sã necesite modificãri în prea multe module);

Asigurarea independenþei modulelor impune ca o aplicaþie  modularã sã aibã
un singur punct de intrare ºi un singur punct de ieºire.
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Modularitatea se realizeazã prin:
– descompunerea aplicaþiei în componente mici, independente;
– separarea  operaþiilor de intrare / ieºire de cele de prelucrare.
Metodele de proiectare a prelucrãrilor cerute de o aplicaþie conduc la organizarea activitãþii de

rezolvare a acesteia pe echipe de doi-trei elevi în cadrul orelor de laborator; fiecare echipã îºi face un grafic
de lucru ºi o listã de activitãþi rezultate din cerinþele de proiectare învãþate pânã acum.

5.2.  STUDII DE CAZ

Pentru a pune în evidenþã facilitãþile pe care le oferã metodele de proiectare a bazelor de date, folosind
instrumentele specifice oferite de Word ºi Excel, prezentãm în continuare douã aplicaþii practice a cãror tema-
ticã este bine cunoscutã în activitatea ºcolarã: „Admiterea în ciclul superior al liceului” ºi „Examenul de atestat”.

Sunt probleme pe care fiecare elev le cunoaºte foarte bine, care la sfârºitul fiecãrui semestru constituie
„preocuparea” principalã atât pentru aceºtia, cât ºi pentru cadrele didactice.

Este cunoscut faptul cã rezolvarea clasicã a acestor probleme, prin calcule matematice obiºnuite,
presupune o muncã de rutinã, un efort ºi o concentrare susþinute pentru a obþine rezultate absolut corecte.
Volumul de lucru este mare, iar responsabilitatea celui care efectueazã aceste calcule, copleºitoare.

Toate aceste neajunsuri se pot elimina prin utilizarea unor aplicaþii specializate, unde utilizatorul trebuie
doar sã introducã datele cu atenþie, calculele efectuându-se automat.

Însã, pentru a avea succes în demersul propus, trebuie ca proiectantul aplicaþiei sã asigure o interfaþã
prietenoasã ºi sigurã, astfel încât orice beneficiar (cadru didactic sau elev) sã o poatã utiliza cu uºurinþã.

I – Subsistemul „Admiterea în ciclul superior al liceului”

I.1. Problematizare
Ca la orice aplicaþie pe care o tratãm cu metode ºi tehnici din informaticã, indiferent de varietatea

problemelor pe care dorim sã le rezolvãm, trebuie stabilit încã de la început:
– care sunt situaþiile/rapoartele/rezultatele ce trebuie obþinute prin executarea aplicaþiei, ce anume

trebuie sã conþinã acestea, în ce formã;
– care sunt etapele (algoritmul) care trebuie sã fie parcurse, pentru ca, pornind de la un set concret de

date, prin prelucrãri permise, sã se obþinã rezultatele dorite.
– care sunt datele iniþiale ce trebuie cunoscute – sursele, interdependenþa dintre acestea, modul în care

se determinã unele pe altele.
În plus, trebuie identificate situaþiile speciale, atipice, pentru care este necesarã o tratare specialã. Pentru

a pãstra caracterul de generalitate al aplicaþiei trebuie stabilite metode care trateazã unitar toate cazurile
posibile.

Aceste activitãþi se pot reprezenta schematic ca în
figura 5.3.

Se impun urmãtoarele cerinþe:
• Analiza problemei concrete trebuie sã înceapã cu

analizarea conþinutului ºi formei rapoartelor ce se doresc;
în funcþie de aceasta, se analizeazã datele de intrare.

• Cu informaþiile obþinute se poate proiecta aplicaþia
de creare a bazei de date care executã prelucrãrile ce con-
duc la rezultatele aºteptate, în forma ºi conþinutul cores-
punzãtor.

• Prelucrãrile trebuie sã urmeze cu stricteþe normele
stabilite prin lege, pentru ca rezultatele obþinute sã poate fi utilizate în documente oficiale.

• Utilizatorul trebuie sã fie ajutat sã lucreze cu aceastã bazã de date, sã interpreteze rezultatele ºi sã le
foloseascã.
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Din aceastã analizã vor rezulta sarcinile concrete care se distribuie echipelor de elevi care participã la
realizarea proiectului propus.

I.2. Norme de realizare a unui proiect
În cadrul activitãþilor practice din laboratorul de informaticã pot fi incluse probleme mai complicate,

din punct de vedere al cerinþelor de rezolvare ºi de prezentare cãtre utilizator a rezultatelor, decât exerciþiile
date pentru fixarea noþiunilor. În general, astfel de lucrãri practice apar ca proiecte cu teme reale, de utilitate
imediatã, cum ar fi: realizarea unor aplicaþii cu rol interdisciplinar ºi cu utilitate didacticã, realizarea unor apli-
caþii de tip lecþii asistate de calculator pentru o anumitã disciplinã, realizarea unor aplicaþii care sã exploateze
creativitatea ºi imaginaþia (jocuri, interfeþe, foi volante ale clasei, material publicitar etc.). 

Proiectele respective sunt, de regulã, realizate în echipe de doi pânã la patru elevi.
Se vor prezenta în continuare normele de elaborare a proiectului de baze de date luat ca studiu de caz

ºi anume: DEFINITIVAREA SITUAÞIEI ªCOLARE A ELEVILOR UNEI CLASE, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN
CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI.

a. Cadrul proiectului
Tema: Rezolvarea pe trei niveluri a rezultatelor statistice ale activitãþii ºcolare a elevilor:
• calculul mediei pentru o disciplinã oarecare;
• calculul mediei generale semestriale ºi anuale pentru elevii unei clase;
• calculul mediei de admitere în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a).

Referinþe de conþinut:
• Legislaþie ºcolarã:– norme de notare ºi încheiere a situaþiei semestriale ºi a situaþiei anuale;

– metodologia de absolvire a ciclului inferior al liceului (clasa a X-a) ºi de promovare
în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a).

• Informaticã: – programare în Excel.
Utilitate: Lucrare-cadru ce poate fi dezvoltatã pentru întocmirea situaþiilor finale la absolvirea studiilor

liceale ºi susþinerea examenului de bacalaureat. Model de referinþã pentru proiectarea unei baze de date.

b. Etapele realizãrii proiectului
Rezolvarea unei probleme cu ajutorul calculatorului nu constã în simpla „aliniere” a unei suite de

instrucþiuni într-un limbaj de programare oarecare sau pentru un program specializat. Dimpotrivã, aceastã
etapã capãtã tot mai mult un aspect de rutinã, o consecinþã a douã etape principale:

– realizarea specificaþiei problemei;
– realizarea specificaþiei soluþiei (metodei de rezolvare).
În figura 5.4 este prezentat procesul normal de concepere ºi dezvoltare a unui proiect.

Figura 5.4.
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b.1. Etapa de analizã (specificaþia8 problemei)
Pentru a rezolva o problemã trebuie ca aceasta sã fie clar definitã. De exemplu, o prelucrare simplã cere

sã se ordoneze elevii unei clase în ordine descrescãtoare a mediilor generale anuale. Este posibil ca doi elevi
sã aibã aceeaºi medie. Trebuie hotãrât cum trebuie procedat în stabilirea ierarhiei finale: se considerã o
ordonare alfabeticã (la aceeaºi medie) sau se ia în considerare ºi media de la o altã disciplinã; în cazul din
urmã, care disciplinã.

În concluzie, specificaþia problemei revine la a rãspunde la întrebãrile:
– care este problema de rezolvat?
– problema are soluþie?
– rezolvarea problemei este utilã?
– rezultatul obþinut este real, veridic?
– necesitãþile utilizatorului sunt clar exprimate?
– sub ce formã doreºte utilizatorul sã-i fie prezentate rezultatele?
– datele de intrare sunt disponibile, sunt corecte? sub ce formã se prezintã?

Analiza enunþului
Presupunând cã în clasã sunt în total 29 elevi, ne propunem sã rezolvãm problema încheierii situaþiei

ºcolare din douã puncte de vedere:
Disciplina de studiat – calculul mediei semestriale, indiferent dacã este o disciplinã la care se susþine

sau nu lucrare scrisã semestrialã.
Situaþia ºcolarã pe clasã:

• la clasa a IX-a:
– elaborarea documentului situaþiei ºcolare semestriale;
– elaborarea documentului situaþiei ºcolare anuale;
– elaborarea unui document prin care pãrinþii fiecãrui elev sã ia cunoºtinþã de rezultatele la

învãþãturã ale acestuia;
• la clasa a X-a (an terminal pentru ciclul inferior ºi de admitere în ciclul superior al liceului):

– situaþia mediei de absolvire a ciclului inferior al liceului;
– situaþia mediei de admitere în ciclul superior al liceului.

Din analiza enunþului rezultã posibilitatea de organizare a elevilor clasei în patru grupe de lucru.

Analiza datelor de intrare
Ca date de intrare se considerã notele obþinute de fiecare elev ºi consemnate în catalog.
Pe parcursul prelucrãrii, aceste note vor genera: medii  semestriale pe discipline, medii  anuale pe

discipline, medii  generale pentru fiecare elev, medii  de  absolvire ºi, în sfârºit, medii  de  admitere,
constituind date de intrare pentru fiecare fazã în parte.

Din motive uºor de înþeles, în exemplul prezentat se va lua în considerare un numãr mai mic de elevi,
fãrã ca acest lucru sã influenþeze generalitatea problemei.

Analiza datelor de ieºire
La sfârºitul fiecãrei faze se va obþine un document care, pe de o parte, se poate lista, pe de alta, furni-

zeazã date pentru faza urmãtoare. În acest mod se realizeazã o înlãnþuire de paºi în care datele se transformã
din date de ieºire ale unei faze în date de intrare pentru faza urmãtoare, conducând, în final, la rezultatul cãutat.

Se obþin, de asemenea, informaþii suplimentare necesare utilizatorului, cum ar fi: elevi promovaþi ºi
elevi corigenþi, limitele în care se încadreazã notele ºi mediile obþinute precum ºi media pe clasã a notelor
ºi a mediilor. Sunt contorizate ºi absenþele semestriale ºi anuale ale fiecãrui elev.

De remarcat este un document cu o structurã specialã, prin care li se furnizeazã pãrinþilor (semestrial sau
anual) situaþia  la  învãþãturã a elevului, inclusiv absenþele.
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b.2. Etapa de concepþie (specificaþia soluþiei)
Trebuie precizat cã modul de rezolvare a problemei propuse þine seama strict de legislaþia ºcolarã
ºi de metodologia în vigoare.

Etapa de concepþie este aceea de elaborare  a  algoritmilor de rezolvare a problemei. Ea trebuie sã fie,
în general, independentã de software-ul de aplicaþie avut la dispoziþie, dar trebuie sã fie realistã, în sensul cã
trebuie sã permitã o viitoare transpunere într-un software specializat, oricare ar fi acesta.

Se disting douã faze:
– divizarea logicã a rezolvãrii problemei în module;
– formularea acþiunilor  logice ºi a datelor tratate de cãtre fiecare modul în parte.
La determinarea modulelor trebuie avute în vedere douã aspecte:
– evitarea redundanþei (a repetãrii inutile), adicã anumite grupe de acþiuni identice sã nu fie proiectate

ca proprii în diferite module;
– legãturile dintre module sã nu conducã la rezultate de neînþeles ºi la un parcurs încâlcit.
Cea mai rãspânditã abordare a fazei divizãrii în module este concepþia descendentã, sau metoda 

Top-Down, prezentatã anterior. Rezultatul aplicãrii acestei metode la rezolvarea problemei propuse (descom-
punerea sa în module) este prezentatã în figurile 5.5–5.7

Pentru proiectul ales, aceastã etapã impune trecerea prin analizele de mai jos.

Structurarea datelor
Intrarea datelor. Datele se preiau iniþial din documentul ºcolar cel mai cunoscut: catalogul.
Ulterior, datele se vor transmite de la o fazã la alta prin documentele (foi de lucru) realizate la fiecare pas.
Prezentarea rezultatelor se poate face prin documente (foi de lucru) sau prin diagrame.

Definirea prelucrãrilor necesare
Validarea datelor de intrare (pentru fiecare etapã) presupune ca:
– notele sã fie reprezentate prin întregi între valorile 1 ºi 10;
– mediile semestriale sã se calculeze cu douã zecimale, prin rotunjire;
– mediile anuale sã se calculeze cu douã zecimale, prin trunchiere;
– mediile de absolvire ºi de admitere sã se calculeze cu douã zecimale, prin trunchiere.
Realizarea ieºirilor grafice se face prin proiectarea unor diagrame destinate utilizatorului pentru expu-

nerea rezultatelor în mod clar ºi atractiv. Se pot utiliza formate ºi reprezentãri variate, adecvate situaþiei. Se
vor trasa liniile grilei cu diviziunile necesare ºi se va prezenta o legendã pentru explicitarea celor expuse.

Definirea modulelor aplicaþiei
Aplicaþia CALCMEDAD (calculul mediei de admitere) este descompusã, utilizând

metoda Top-Down ºi se obþine, pentru început, un flux prezentat în figura 5.5.
Pentru a ajunge la rezultat este nevoie sã fie parcurse mai multe faze de lucru, ºi

anume:
– PREL9 – încheierea situaþiei clasei a IX-a;
– PREL10 – încheierea situaþiei clasei a X-a;
– CALCMED – calculul efectiv al mediei de admitere.
Ca urmare a derulãrii acestei aplicaþii rezultã un document extrem de important

ce va fi utilizat de cãtre secretariatul oricãrei unitãþi ºcolare în vederea înscrierii elevilor
în ciclul superior al liceului (clasa a XI-a) în conformitate cu metodologia în vigoare, în
raport cu mediile obþinute în ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a ºi a X-a).

Modulele PREL9 ºi PREL10 sunt foarte asemãnãtoare ca prelucrãri. Aplicând acelaºi
procedeu de descompunere pentru unul dintre aceste module, se obþine fluxul prezentat
în figura 5.6, unde:

– MED1 – calculul (preluarea) mediilor tuturor disciplinelor semestrului I;
– MED2 – calculul (preluarea) mediilor tuturor disciplinelor semestrului al Il-lea;
– MED-AN – calculul mediilor anuale la fiecare disciplinã ºi a mediei anuale (pentru clasa a IX-a, respec-

tiv clasa a X-a);
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Documentele de ieºire care se obþin sunt:
– situaþia ºcolarã anualã pentru întreaga clasã, concreti-

zatã în documentele care au fost denumite Med 9A-aplic, respec-
tiv Med 10A-aplic; acestea reprezintã date de intrare pentru faza
urmãtoare de prelucrare (CALCMED) ºi se pot afiºa (Tabelul
5.4);

– situaþia ºcolarã anualã pentru fiecare elev, care poate
fi trimisã pãrinþilor ca document ce prezintã, sub forma unui
tabel (Tabelul 5.5) ºi sub formã  graficã RAPORT MEDII CLASA/

ELEV (fig. 5.8), datele referitoare la elevul respectiv, comparativ
cu rezultatele medii ale clasei;

– diagrama SITUAÞIA MEDII CLASÃ (fig. 5.9) – reprezenta-
rea graficã a rezultatelor obþinute de cãtre colectivul de elevi.

Este necesar sã facem precizarea cã mediile corespun-
zãtoare fiecãrei discipline se pot prelua direct din catalog, dar
se pot calcula ºi automat, aºa cum se va prezenta în continuare
(MED-DIS).

Pentru realizarea fazei CALCMED, prezentatã în figura 5.7,
trebuie calculate, în prealabil, mediile anuale corespunzãtoare
primilor doi ani de studiu, ceea ce s-a realizat în faza PREL9,
respectiv PREL10.

Observaþie. Folosind metoda Top-Down se poate
realiza o împãrþire pe echipe a activitãþii, cu obiec-
tive ºi sarcini concrete. Astfel, fiecare echipã va
proiecta câte un document în care se vor prelucra
date furnizate de documentul realizat în faza prece-
dentã ºi va pune la dispoziþia echipei urmãtoare
datele necesare prelucrãrii care urmeazã.

Excepþie fac:
– prima echipã, care preia date din situaþia înscrisã în

catalog;
– ultima echipã, care elaboreazã documentul final ce conþine mediile de admitere, necesare serviciului

secretariat;
– echipele care elaboreazã diagrame (acestea sunt doar documente de prezentare a rezultatelor).

b.3. Etapa de finalizare a analizei ºi a concepþiei
Aceastã etapã presupune urmãtoarele faze:
Codificarea datelor – stabilirea unor simboluri sau denumiri sugestive pentru câmpuri astfel încât utiliza-

torul sã poatã manipula uºor datele înscrise în acestea.
Pe parcursul derulãrii aplicaþiei pentru fiecare fazã s-au folosit codificãri (prezentate anterior), menite sã

faciliteze înþelegerea derulãrii. Codificãrile specifice vor fi menþionate în momentul utilizãrii lor.
Analiza posibilitãþilor de eroare. Pentru exemplul propus, singura sursã de eroare poate fi introducerea

(iniþialã) eronatã a datelor, ºi anume în loc de 10 sã se tasteze 1, viciind astfel rezultatul furnizat de prima fazã.
(Nu se poate renunþa la posibilitatea acordãrii notei 1, deºi aceasta se întâmplã foarte rar!) În rest, deoarece
datele se preiau automat dintr-un document în altul, posibilitatea generãrii erorilor nu poate sã aparã decât
din erori de proiectare a documentelor.

b.4. Etapa prezentãrii proiectului ºi a întocmirii documentaþiei acestuia
În prezentarea proiectului se vor expune, în principal:
– tema ºi domeniul din care face parte, referinþele de conþinut ºi utilitatea;
– resursele hardware ºi software necesare;
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– modul de încãrcare ºi de operare;
– documentaþia;
– demonstraþia practicã a funcþionãrii.

Documentaþia unui proiect cuprinde:
– o paginã tip copertã, în care se precizeazã: titlul proiectului, autorul ºi data elaborãrii;
– o paginã de prezentare a proiectului, în care se regãseºte conþinutul primelor trei puncte din prezentare;
– douã, pânã la cinci pagini în care se explicã realizarea proiectului: analizã, concepþie, finalizare; dacã

lucrarea este mai complexã, cu schiþe ºi desene, se poate ajunge la un numãr mai mare de pagini;
– o paginã de bibliografie, conþinând titlurile lucrãrilor consultate în vederea realizãrii proiectului.
Ghidul  de  utilizare a aplicaþiei din cadrul proiectului, care va cuprinde un minimum de informaþii

organizate dupã schema de mai jos:
– o scurtã descriere a aplicaþiei, în care se regãsesc informaþii referitoare la utilitate ºi domeniul de apli-

cabilitate;
– fundamentele teoretice ale problemei rezolvate;
– algoritmul utilizat;
– procedura de punere în execuþie;
– descrierea datelor;
– explicarea rezultatelor obþinute în urma execuþiei aplicaþiei;
– explicarea mesajelor de eroare ce pot apãrea, cauzele apariþiei acestora ºi indicaþiile necesare pentru

corectarea erorilor;
– performanþele programului (timp de execuþie ºi necesarul de memorie internã);
– restricþiile aplicaþiei;
– un exemplu concret de utilizare ºi execuþie.

I.3. Calculul mediei de admitere în ciclul superior al liceului
Aplicaþia pe care ne-am propus sã o tratãm are drept finalitate calculul  mediei  de  admitere  în  ciclul

superior  al  liceului.
Deoarece s-a fãcut deja o prezentare a aplicaþiei, se poate trece la analiza fiecãrui modul în parte.

a. MED-DIS – Calculul  mediei  pentru  o  disciplinã  oarecare
Din motive uºor de înþeles, nu se va lua în considerare întregul colectiv de elevi, ci doar un eºantion

reprezentativ.
Structura tabelei este cea prezentatã în Tabelul 5.1, în care:
• liniile au semnificaþia:
– 1, 2 ºi 3 – capul de tabel (antetul tabelului), cu semnificaþia ce va fi detaliatã la descrierea coloanelor;
– 4–11 (în exemplul dat sunt opt linii, dar într-un caz concret, un numãr egal cu numãrul elevilor din clasã):
– o linie conþine informaþiile corespunzãtoare câte unui elev (anume cele precizate de coloanele res-

pective).

Formatul ºi semnificaþia fiecãrei formule va fi fãcutã într-o secvenþã specialã, dupã prezentarea
structurii foii de calcul.

• coloanele au semnificaþiile urmãtoare:
– A – numãr curent (în cazul prezentat s-a considerat un fragment);
– B – nume ºi prenume;

– C–J: – note, care reprezintã:
– C–I: – oral, având coloanele numerotate de la 1 la 7; în acestea se pot trece maximum ºapte note

acordate la disciplina respectivã;
– J: – Medie oral – câmp ce calculeazã media notelor obþinute de elevul respectiv la evaluãrile

orale în cursul unui semestru, cu ajutorul formulei (1)*:
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– K: – Teza – nota obþinutã la lucrarea scrisã, dacã disciplina respectivã presupune acest lucru;
dacã nu, câmpul rãmâne necompletat.

– L ºi M: – Medie, care se împarte în:
– L: – CALCULATÃ – câmp numeric, rotunjit, cu zecimale, calculat cu formula (2);
– M: – CATALOG – câmp ce reprezintã media semestrialã a elevului. Se trece în catalog la disciplina

respectivã ºi se calculeazã folosind formula (3);
– N: – Promovat/Corigent – conþine:

• C dacã elevul nu a obþinut medie de promovare;
• P în caz contrar; se foloseºte formula (4);

– O: – OBS. – conþine atenþionãri asupra numãrului de note obþinute de cãtre elev. Evaluarea se face
cu formula (5);

Un conþinut special îl au, în exemplul prezentat, liniile 12–15, care conþin date de sintezã.
Astfel:

• liniile au semnificaþia:
– linia 12: – coloanele C–M:  – TOTAL;

– coloanele N ºi O: – PROMOVAÞI;
– linia 13: – coloana B: – MIN;

– coloanele C–M: – minimul valorilor din fiecare coloanã în parte;
– coloanele N ºi O: – numãrul elevilor promovaþi, determinat cu formula:

COUNTIF(N4:N11; P )

care contorizeazã numãrul de apariþii în coloana N ale caracterul P (semnificând elevii promovaþi).
– linia 14 – coloana B: – MAX;

– coloanele C–M: – maximul valorilor din fiecare coloanã în parte;
– coloanele N ºi O: – CORIGENÞI;

– linia 15 – coloana B: – MEDIE;
– coloanele C–M: – media cu douã zecimale a valorilor din fiecare coloanã 

în parte;
– coloanele N ºi O: – numãrul elevilor corigenþi, determinat cu formula:

COUNTIF(N4:N11; C )

care contorizeazã numãrul de apariþii în coloana N ale caracterul C (semnificând elevii corigenþi).
Foaia de calcul rezultatã este prezentatã în Tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.
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Revenind la explicitarea formulelor, se precizeazã:
– formula (1) – coloana J:

IF(SUM(C4:I4)>0;AVERAGE(C4:I4); ) (1)

Existã douã cazuri posibile:
– suma notelor obþinute este strict pozitivã (elevul are cel puþin o notã) ºi media lor se poate calcula;
– suma este zero (elevul nu are nici o notã), adicã elevul a absentat tot semestrul sau este scutit medical,

aºa cum se întâmplã în cazul educaþiei fizice, deci media nu se poate calcula ºi câmpul respectiv rãmâne liber;
– formula (2) - coloana L: 
IF(SUM(C4:I4)>0;IF(K4>0;ROUNDUP(SUM(J4*3;K4)/4;2);ROUNDUP(J4;2)); )(2)

Dacã media se poate calcula, pot fi întâlnite douã situaþii:
– este o disciplinã la care s-a susþinut lucrare scrisã (tezã), caz în care se aplicã formula cunoscutã: 

(3 × „media la oral“ + „nota la tezã“) / 4;
– este o disciplinã care nu presupune susþinerea unei lucrãri scrise ºi atunci media disciplinei este datã

de media notelor de la evaluãrile orale.
În ambele cazuri media se calculeazã prin rotunjire, cu douã zecimale, deºi în catalog se va trece o

cifrã întreagã. Acest calcul a fost introdus pentru a se evita rotunjirea ºi la nivel de semestre ºi la nivel anual.
– formula (3) – coloana M:

IF(L4= ; ;ROUND(L4;0)) (3)

Dacã pentru elevul respectiv s-a calculat media, aceasta se rotunjeºte la un numãr întreg ºi va fi trecutã
în catalog.

– formula (4) – coloana N:
IF(M4<5; C ; P )) (4)

Dacã media obþinutã este mai micã decât nota de trecere, elevul este declarat corigent; în caz contrar,
este declarat promovat.

– formula (5) – coloana O:
IF((COUNTA(C4:I4)<3); * ; ) (5)

Ea constituie o avertizare cãtre cadrul didactic asupra numãrului de note acordate unui elev. Dacã sunt
mai puþin de trei note (în acest exemplu), în coloanã apare un asterisc.

Documentul este formatat ca raport pentru a fi imprimat ºi va avea aspectul din Tabelul 5.2.

Tabelul 5.2.

Titlul tabelului a fost introdus în antetul paginii (urmând calea Fiºier  →→ Iniþializare  paginã  →→ Antet/
Subsol  →→ Antet  particularizat).
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Pe aceeaºi cale, la iniþializarea paginii se poate preciza care dintre linii se repetã la începutul fiecãrei
pagini (dacã lista conþine mai mult de o paginã). În acest fel, la începutul fiecãreia dintre paginile din listã va
apãrea capul de tabel.

Se poate adãuga în subsolul paginii, în mod similar, numãrul  de  paginã,  data,  ora la care se face
listarea.

Aceastã foaie de calcul poate fi utilizatã pentru fiecare disciplinã în parte ºi, de asemenea, pentru alþi
ani de studiu, în general.

În lucrul cu tabele mari, se va aplica opþiunea de organizare de panouri de lucru oferitã de
Excel în meniul Window.

b. PREL9 ºi PREL10 – Calculul  mediei  generale  pentru  elevii  unei  clase
(pentru clasa a IX-a, respectiv clasa a X-a)

Dupã ce au fost calculate mediile la toate disciplinele, profesorul diriginte are la îndemânã facilitãþile
oferite de bazele de date.

Astfel, se creeazã o tabelã în care, pentru fiecare elev în parte, se vor completa douã tipuri de informaþii:
• zona notelor, în care se vor prelua din catalog mediile de la toate disciplinele din planul de ºcolarizare

al anului de studiu respectiv, inclusiv PURTARE, urmatã de o coloanã unde se trece media semestrialã a
elevului respectiv, calculatã cu formula:

AVERAGE(C23:T23)

• zona absenþelor, unde se trece numãrul  total de absenþe ale elevului respectiv, numãrul absenþelor
motivate ºi al celor nemotivate, calculat ca diferenþã dintre primele douã.

O astfel de tabelã este ilustratã în Tabelul 5.3.

Tabelul 5.3.

Ultimele trei linii (13,  14 ºi 15) conþin un raport unde, aºa cum s-a procedat în cazul prezentat anterior,
valorile minimã, maximã ºi valoarea medie, pentru fiecare coloanã în parte.

c. MED-AN – Calculul  mediilor  anuale  pentru  fiecare  disciplinã  ºi  a  mediei  anuale
(pentru clasa a IX-a, respectiv clasa a X-a)

Dacã se doreºte calculul mediei generale anuale pentru elevii unei clase, se procedeazã similar cu
situaþia semestrialã. Se obþin astfel douã tabele, asemãnãtoare, ce conþin rezultatele aferente semestrului  I ºi,
respectiv, semestrului  al  II-llea.
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Din acestea se va obþine o nouã tabelã, care prezintã pentru fiecare elev situaþia pentru semestrul  I ºi
pentru semestrul  al  II-llea, precum ºi media  generalã  anualã, care reprezintã media  de  absolvire a
anului de studiu.

Aceasta aratã ca în Tabelul 5.4 (fragment):

Tabelul 5.4.

Completarea datelor (s-a considerat ca exemplu disciplina Limba ºi literatura românã) se realizeazã astfel:
– coloana C (pentru semestrul I), preluarea datelor din tabelul în care au fost trecute mediile semestrului I

corespunzãtoare tuturor disciplinelor (în cazul de faþã, Tabelul 5.3), se face cu o formulã de tipul:
IF( Tabel 5.3. !C4= ; ; Tabel 5.3. !C4)

Astfel, dacã în câmpul C4 din Tabelul 5.3 nu este trecut nimic, câmpul C4 din Tabelul 5.4 va rãmâne liber.
– pentru coloana D (semestru al II-lea) se procedeazã analog, preluând datele dintr-un tabel similar ce

conþine datele referitoare la acest semestru.
– pentru coloana E – mediile generale pe discipline – prelucrând datele din precedentele douã coloane, astfel:

– pentru toate disciplinele, cu excepþia disciplinei Educaþie fizicã, se utilizeazã formula:
IF(OR(C4= ;D4= ); ;AVERAGE(C4:D4))

– pentru disciplina Educaþie fizicã se foloseºte formula:
IF(AND(AT4= ;AU4= ); ;IF(AT4= ;AU4;IF(AU4= ;AT4;AVERAGE(AT4:AU4))))

Deoarece, la disciplina Educaþie fizicã un elev poate fi scutit de educaþie fizicã, atunci coloanele AT ºi
AU sunt necompletate ºi media sa generalã anualã se va calcula ignorând aceastã disciplinã.

Dacã elevul are completatã media pe un singur semestru, aceasta devine medie anualã. 
Dacã sunt completate ambele coloane, AT ºi AU, se calculeazã media anualã în modul obiºnuit.
– coloana BI reprezintã, pentru elevul respectiv, media corespunzãtoare semestrului I, calculatã ca

medie a mediilor semestrului I la toate disciplinele de studiu, folosind formula:
AVERAGE(C4;F4;I4;L4;O4;R4;W4;Z4;AC4;AF4;AI4;AL4;AQ4;AT4;AW4;AZ4;BC4;BF4)

– coloana BJ – analog coloanei BI, cu datele pentru semestrul al II-lea;
– coloana BK reprezintã media generalã anualã a elevului, calculatã utilizând mediile anuale pe discipline.
Pe baza rezultatelor obþinute, se va stabili ierarhia elevilor în clasã.
Referitor la zona absenþelor, aceasta se completeazã preluând datele din tabelul semestrului I (pentru

coloanele BN ºi BO), respectiv cel al semestrului al II-lea.
Coloanele BT, TU ºi BV se calculeazã prin însumarea coloanelor corespunzãtoare, utilizând o formulã

de forma:
SUM(BN4;BQ4)
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De remarcat este însã raportul adresat pãrinþilor, prin care li se comunicã acestora situaþia la
învãþãturã a copilului lor, raportatã la media clasei. Acesta este prezentat în Tabelul 5.5.

SITUAÞIA ªCOLARÃ clasa a X-a
an ºcolar 2005-2006

Tabelul 5.5.

Completarea acestuia aduce câteva noutãþi.
Toate datele care apar în tabelã sunt luate din tabelele deja construite, ºi anume, din Tabelul 5.3

(referitor la semestru I) ºi un tabel similar, referitor la semestrul al II-lea (care nu a fost prezentat aici).
Impedimentul constã în aceea cã, în aceste tabele, datele care ne intereseazã sunt poziþionate pe coloa-

nã ºi trebuie aºezate pe linie în raport (lista disciplinelor), sau sunt poziþionate pe linie, iar în raportul pe care
dorim sã-l obþinem acestea trebuie poziþionate pe coloanã (media mediilor pe clasã ºi mediile semestriale ale
elevului).

Pentru transformarea  unei  coloane  într-oo  linie, se procedeazã astfel:
– se selecteazã coloana unde trebuie depuse datele;
– în bara de formule se tasteazã semnul egal;
– se apasã tasta F2;
– în bara de formule se introduce (utilizând fx) numele  funcþiei ce va fi utilizatã, ºi anume, TRANSPOSE;
– în fereastra care apare se selecteazã linia care trebuie transpusã;
– se acþioneazã simultan tastele: Ctrl+Shift+Enter.
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Pentru transformarea  unei  linii  într-oo  coloanã, cum este cazul coloanelor care conþin mediile
generale pe clasã ºi mediile semestriale ale fiecãrui elev, se începe prin selectarea liniei ce trebuie completatã
ºi în continuare se procedeazã analog.

Astfel, coloana ce conþine numele disciplinelor de studiu se completeazã transpunând liniile 2–3 din
una dintre foile referitoare la situaþia semestrialã.

În acelaºi mod se preiau mediile semestriale.
Concret, pentru elevul Dumitru Bogdan, se preiau din foile de calcul ce conþin mediile semestriale ale

tuturor disciplinelor de studiu, datele din liniile asociate elevului specificat, transpunând liniile în coloane.
Astfel, pentru fiecare elev în parte se obþine un raport de tipul Tabelului 5.5.
Coloanele ce conþin rezultate  anuale (referitoare la întreaga clasã ºi referitoare la elevul respectiv) se

completeazã prin calcul direct, aºa cum se calculeazã în mod obiºnuit, cu precizarea cã se trunchiazã la douã
cifre zecimale.

Dupã cele optsprezece linii ale tabelului reprezentând disciplinele de studiu este plasatã o linie ce repre-
zintã media generalã pe semestru, pentru fiecare coloanã în parte.

În urmãtoarele trei linii este prezentatã situaþia absenþelor, ca medie pe clasã, ºi cea referitoare la elevul
respectiv.

Figura 5.8.

Figura 5.9.
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O manierã atractivã de prezentare a rezultatelor este aceea sub formã de diagrame, în care datele sunt
prezentate într-o formã graficã, sugestivã.

Figura 5.8 preia din Tabelul 5.5 coloanele referitoare la mediile anuale referitoare la clasã ºi, respectiv,
la elevul în cauzã.

Dacã se doreºte obþinerea de informaþii privind modul în care elevii rãspund solicitãrilor diverselor
discipline, se poate realiza o diagramã în care sã fie luate în considerare mediile generale semestriale/anuale
obþinute de colectivul de elevi. De aici se pot trage concluzii utile despre metodele de îmbunãtãþire a activitãþii.

Pentru mediile anuale se obþine diagrama din figura 5.9.

d. CALCMED – Calculul  mediei  de  admitere  în  ciclul  superior  a  liceului (clasa a XI-a) 
Cea mai amplã variantã a unei aplicaþii ce calculeazã medii „ºcolare” este aceea care se foloseºte

pentru a calcula mediile de absolvire a ciclului inferior al liceului (clasa a X-a) ºi de admitere în ciclul superior
al liceului (clasa a XI-a).

În calculul acestora trebuie þinut seama de legislaþia în vigoare, elaboratã de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, ce reglementeazã modul în care se rezolvã aceastã problemã.

Astfel, se þine seama de precizãrile urmãtoare:
– se iau în calcul:

media mediilor generale obþinute în clasa a IX-a ºi a X-a, MG, calculatã cu douã zecimale, fãrã
rotunjire;

media mediilor obþinute în clasa a IX-a ºi a X-a la disciplinele cuprinse în aria curricularã din care
face parte clasa absolvitã de elev, MDS, calculatã cu douã zecimale, fãrã rotunjire;

– media de admitere este media dintre MG ºi MDS, calculatã cu douã zecimale, fãrã rotunjire.
Cazul practic, analizat în exemplul dat, este cel al unei clase cu profil matematicã-informaticã, intensiv

informaticã, aºadar disciplinele din aria curricularã sunt: matematica, fizica, chimia ºi biologia.
De remarcat faptul, extrem de important, cã aceastã fazã nu se poate executa decât dacã, în prealabil,

au fost calculate mediile anuale ale claselor a IX-a ºi a X-a.
Obþinerea rezultatului final, adicã determinarea mediei de admitere în clasa a XI-a, presupune derularea

a douã faze, ºi anume:  CALC-MG ºi CALC-MDS.
Se obþine tabela urmãtoare:

Tabelul 5.6.

în care coloanele se completeazã astfel:
– C–F ºi H sunt preluate printr-o formulã de tipul:

C:\TIC\[Med 09A-aplic.xls]Tabel 5.4. (cls IX) !$L$4
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Semnificaþia este urmãtoarea: informaþia cãutatã se preia din directorul 
C →→ folderul TIC →→ Med 09A-aplic →→ foaie calcul Tabel 5.4. (cls IX) →→ celula L4;

– G – se calculeazã ca medie a coloanelor C–F;
– I–L ºi N – analog cu C–F, doar cã se utilizeazã Med 10A-aplic;
– M – analog cu G;
– O – este numitã MDS ºi reprezintã media  ariilor  curriculare din clasele a IX-a ºi a X-a; se calculeazã

ca medie a coloanelor G ºi M;
– P – este numitã MG ºi este media  generalã a claselor a IX-a ºi a X-a; se calculeazã ca medie a

coloanelor H ºi N;
– Q – este media  de  admitere ºi reprezintã media coloanelor O ºi P, respectiv media  ariilor  curricu-

lare ºi media  generalã.
Conform metodologiei, aceste calcule se fac fãrã rotunjire, cu douã zecimale.

II.  Subsistemul „Examenul de atestat“

II.1.  Problematizare
Aplicaþia elaboreazã situaþiile finale ale examenului de atestat.
Aceasta este o aplicaþie care poate fi folositã pentru stabilirea calificativelor acordate la examenul susþi-

nut în vederea obþinerea atestatului profesional.
Ca exemplu s-a folosit disciplina informaticã.

Metodologia de desfãºurare a examenului prevede urmãtoarele:
se susþin douã probe:

proba 1 (teoreticã): constituitã din trei subiecte obligatorii;
proba 2 (practicã) – prezentarea unui proiect elaborat în prealabil.

notarea presupune:
un candidat este evaluat la toate probele de cãtre doi examinatori, notaþi E1 ºi E2;
nota acordatã fiecãrui subiect este media notelor acordate subiectului de cãtre cei doi examinatori;

nota probei 1 este media notelor celor trei subiecte;
nota probei 2 este nota proiectului  ºi este media notelor celor doi examinatori;
nota finalã este media notelor celor douã probe.

În cazul în care între notele acordate de cei doi examinatori este o diferenþã mai mare de un punct, se
procedeazã la reevaluare. Dacã diferenþa persistã, intervine arbitrajul vicepreºedintelui comisiei.

Condiþia de absolvire constã în îndeplinirea simultanã a urmãtoarelor cerinþe:
fiecare subiect sã fie notat cu cel  puþin  5;
la fiecare probã trebuie sã se obþinã cel  puþin  6;
media finalã sã fie cel  puþin  7.

II.2. Proiectarea aplicaþiei
Pentru proiectarea aplicaþiei, numitã EX-ATEST se folo-

seºte metoda Top-Down prin care se obþine succesiunea de
faze ce trebuie parcurse (fig. 5.10).

Acestea sunt:
– COMPL-BORDL – completarea  borderoului  de  lucru;
– COMPL-BORD – completarea  borderoului;
– CAT-EX – completarea  catalogului  de  examen;
– CAT-ATEST – obþinerea  catalogului  atestatului.

a. COMPL-BORDL – completarea borderoului 
de lucru

În aceastã fazã se completeazã un document cum este
cel prezentat în Tabelul 5.7; acesta este dat sub douã forme,
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prima reprezentând listarea foii de lucru descrisã de cea de-a doua formã, din care s-a considerat doar un
fragment.

Este un document neoficial, utilitatea sa fiind doar aceea cã poate ajuta comisia de corectare în buna
desfãºurare a activitãþii de evaluare.

Foaia de calcul corespunzãtoare are conþinutul de mai jos.

Tabelul 5.7.

Fiecãrui elev i se alocã douã rânduri, câte unul pentru fiecare examinator, codificate E1 ºi E2.
De aceea, pe anumite coloane, celulele de pe douã linii (referitoare la acelaºi elev) vor fi
îmbinate (opþiunea Merge cells).

Structura tabelei este cea prezentatã în Tabelul 5.7.1, în care:
• liniile au semnificaþia:
– 1, 2 ºi 3: • capul de tabel cu semnificaþia ce va fi detaliatã la descrierea coloanelor;
– 4–23: • (în exemplul dat se considerã 20 linii, dar în realitate numãrul este egal cu numãrul elevi-

lor care s-au înscris pentru susþinerea examenului.

Formatul ºi semnificaþia fiecãrei formule va fi fãcutã într-o secvenþã specialã, dupã prezentarea
structurii foii de calcul.

• coloanele au semnificaþia:
– A: – numãr curent; celule îmbinate;
– B: – nume ºi prenume; celule îmbinate;
– C: – clasa din care provine candidatul; celule îmbinate;
– D: – codurile E1 ºi E2 desemneazã primul, respectiv al doilea examinator;
– E-K: – Informaþii referitoare la proba teoreticã, ºi anume:
– E ºi F: – Primul subiect (codificat S1) care conþine:

E: – Numãrul biletului extras de cãtre candidat, Nr. bilet; celule îmbinate;
F: – Pe prima linie alocatã elevului – nota acordatã de E1;

– Pe a doua linie alocatã elevului – nota acordatã de E2;
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– G ºi H: – subiectul S2, analog coloanelor E ºi F;
– K: – rezultatul Probei 1:

• media notelor acordate la Proba 1, calculatã cu formula (6), dacã au fost îndeplinite
condiþiile impuse de metodologie (pentru fiecare examinator în parte, pe linii separate);

• Abs, dacã la una dintre probe candidatul a absentat sau nu are specificatã nota;
• R, dacã s-a obþinut o medie mai micã decât 6 (este declarat Respins);

Tabelul 5.7.1.

– L: – Pe prima linie alocatã elevului – nota acordatã de E1 la proba practicã (Proba 2);
– Pe a doua linie alocatã elevului – nota acordatã de E2 la proba practicã (Proba 2);

– M: – Observaþii; este o coloanã de lucru; celule îmbinate.
– Se foloseºte formula (7).
Conþine:

O.K., dacã media la Proba 1 este cel  puþin  6, în cazul în care s-a calculat (toate notele de la
Proba 1 sunt cel puþin 5);

Abs, dacã la una dintre probe candidatul a absentat sau nu are specificatã nota;
DIF!, dacã existã  diferenþe între notele acordate la aceeaºi examinare de cãtre cei doi exa-

minatori;
R, dacã s-a obþinut o notã  insuficientã la unul dintre subiecte (mai puþin de 5);

– N: – Media Examinator, calculatã cu formula (8). Conþine:
• Media calculatã, dacã au fost îndeplinite toate condiþiile impuse de metodologie pentru

ca respectivul candidat sã poatã fi declarat admis (pentru fiecare examinator în parte, separat);
• Abs, dacã la una dintre probe candidatul a absentat sau nu are specificatã nota;
• R, dacã s-a obþinut o medie insuficientã (mai puþin de 7);

– O: – Media finalã, calculatã cu formula (9) ca medie  a  mediilor  celor  doi  examinatori (media
valorilor calculate în coloana N de cãtre E1 ºi E2 pentru acelaºi elev), dacã au fost îndeplinite toate condiþiile
impuse de metodologie pentru ca respectivul candidat sã poatã fi declarat admis.

Dacã nu sunt îndeplinite toate condiþiile, coloana poate conþine:
Abs, dacã la una dintre probe candidatul a absentat sau nu are specificatã nota;
R, dacã s-a obþinut o medie mai micã decât 7);
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Explicitarea formulelor de calcul

Formula (6) – coloana K (calculul mediei la Proba 1):  

IF(OR(F4= ;H4= ;J4= ); Abs ;IF(OR(F4<5;H4<5;J4<5;AVERAGE(F4;H4;J4)<6);
R ;TRUNC(AVERAGE(F4;H4;J4);2)))

pentru care existã situaþiile:
– dacã respectivul candidat nu are specificatã nota la cel puþin un subiect de la proba 1, se marcheazã Abs;
– dacã la cel puþin un subiect de la Proba 1 a obþinut o  notã  mai  micã  decât  5 sau media la Proba 1

este mai  micã  decât  6, se trece R;
– în caz contrar, se înregistreazã media.

Formula (7) – coloana M:

IF((OR(K4= Abs ;K5= Abs ;L4= ;L5= )); Abs ;(IF(OR(K4= R ;K5= R ;L4= R ;
L5= R ;L4<6;L5<6); R ;IF(OR(ABS(F4-F5)>1;ABS(H4-H5)>1;ABS(J4-J5)>1;

ABS(L4-L5)>1); DIF ! ; O.K. ))))

unde:
– dacã respectivul candidat nu are specificatã nota la cel puþin un subiect de la proba 1, se marcheazã Abs;
– dacã la cel puþin un subiect de la Proba 1 a fost declarat Respins sau una dintre mediile la Proba 1

calculate pentru fiecare examinator este mai  micã  decât  6, se trece R;
– dacã existã diferenþe  mai  mari  de  un  punct între notele acordate de E1 ºi E2 la unul dintre subiecte,

se afiºeazã Dif!
– altfel se înregistreazã O.K.

Formula (8) – coloana N (calculul mediei pentru fiecare examinator):

IF(OR(K4= Abs ;L4= ); Abs ;IF((OR(K4= R ;L4<5;TRUNC(AVERAGE(K4;L4);2)<7));
R ;TRUNC(AVERAGE(K4;L4);2)))

– dacã respectivul candidat nu are specificatã nota la una dintre probe, se marcheazã Abs;
– dacã la Proba 2 a obþinut o notã mai micã decât 5 sau media calculatã pentru fiecare examinator este

mai micã decât 7 se trece R;
– în caz contrar se înregistreazã media.

Formula (9) – coloana O (calculul mediei finale):

IF(OR(N4= Abs ;N5= Abs ); Abs ;IF(OR(N4= R ;N5= R ;TRUNC(AVERAGE(N4;N5);
2)<7); R ;TRUNC(AVERAGE(N4;N5);2)))

– dacã respectivul candidat nu are specificatã nota la una dintre probe, se marcheazã Abs;
– dacã a fost declarat respins la una dintre probe sau media mediilor examinatorilor este mai micã decât

7 se trece R;
– în caz contrar se înregistreazã media finalã.

Importanþa acestui document constã în aceea cã analizând datele pe care le conþine, membrii
pot face corecturi, eliminând astfel eventualele erori (omisiuni, date eronat înscrise º.a.) care
ar putea vicia rezultatele din documentele finale.

Rezolvând cazurile de diferenþã între note, din acest tabel se obþin (AUTOMAT!):
– Borderoul de corectare; 
– rapoartele „Catalog examen” ºi „Catalog atestat” care sunt prezentate în continuare.

b. COMPL-BORD – completarea borderoului
Borderoul de corectare, prezentat în Tabelul 5.8, este un document oficial care preia datele referitoare la

cele douã probe înscrise în borderoul de lucru.
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În cazul în care în borderoul de lucru nu a fost completatã o celulã înseamnã cã respectivul candidat
nu a susþinut proba respectivã ºi se va marca acea coloanã cu Abs. Altfel, se preia nota respectivã.

Se foloseºte formula:

IF( Tabel 5.7. !F4= ; Abs ; Tabel 5.7. !F4)

În aceastã foaie de lucru nu se mai calculeazã mediile, deci nu se mai pot face validãri ale
valorilor acestora.

Tabelul 5.8.

c. CAT-EX – completarea catalogului de examen
Catalogul de examen, prezentat în Tabelul 5.9, este un document oficial care preia datele referitoare la

cele douã probe înscrise în borderoul de lucru.
De altfel, asemãnarea cu acesta este evidentã. Lipsesc doar coloanele referitoare la numãrul biletului

(coloanele E, G ºi I) ºi coloana de lucru M.
În rest, datele se preiau din Borderoul de lucru, iar asupra celulelor se impun aceleaºi condiþii.

d. CAT-ATEST – obþinerea catalogului atestatului

Catalog atestat este un document oficial care preia datele referitoare la cele douã probe înscrise în
borderoul de lucru. Structura sa este prezentatã în Tabelul 5.10.

ªi în acest document se rezervã douã linii pentru fiecare candidat, deoarece trebuie pãstratã corespon-
denþa între linii în vederea preluãrii corecte a datelor.
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Tabelul 5.9.

Tabelul 5.10.

Semnificaþia coloanelor este:
– A, B ºi C au aceeaºi semnificaþie cu aceea din documentele prezentate anterior;
– D conþine valoarea mediei calculate la Proba 1, pe baza notelor acordate candidatului respectiv de

cãtre examinatorul E1;
– E – analog coloanei D, referitor la examinatorul E2;
– F – media la Proba 1, ca medie a coloanelor D ºi E;
– G, H ºi I – analog coloanelor D, E ºi respectiv F, referitor la Proba 2;
– J – situaþia referitoare la candidatul respectiv.
Se foloseºte formula:

IF((OR((F4= Abs );(I4= Abs ))); ABSENT ;IF((OR((F4= R );(I4= R );
(TRUNC(AVERAGE(F4;I4);2))<7)); RESPINS ;(TRUNC(AVERAGE(F4;I4);2))))

a cãrei semnificaþie a fost deja prezentatã.
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e. RAPORT – raport asupra rezultatelor obþinute la susþinerea 
examenului de ATESTAT

Ca o completare a acestei aplicaþii se poate încerca extragerea unui document numit Raport, care sã
prezinte dispersia pe tranºe de medii a rezultatelor obþinute.

Acesta este prezentat în Tabelul 5.11.
Exemplele prezentate anterior au luat în considerare un numãr mai mare de elevi, deºi, din raþiuni

practice, în rapoartele vizualizate a fost pus în evidenþã un numãr redus de date. Acest lucru nu altereazã
caracterul general al aplicaþiei, aceasta putând fi folositã de cãtre orice utilizator care are minime cunoºtinþe
în domeniu.

Tabelul 5.11.

Toate documentele trebuie semnate de cãtre toþi membrii comisiei, aºadar, în partea inferioarã
a paginii se va regãsi un cartuº de semnãturi.

Înainte de a prezenta documentele oficiale, trebuie amintit cã volumul destul de mare de date ce trebuie
manipulate este doar o aparenþã. Dacã se analizeazã acest document de lucru se constatã cã trebuie
completate  numai  numerele  biletelor ºi notele  acordate. Dupã rezolvarea eventualelor diferenþe mai
mari de un punct dintre notele acordate de cei doi examinatori, preluarea datelor necesare în cele douã
cataloage se face automat.

Pentru completarea coloanelor Nume  ºi  prenume ºi Clasa, trebuie amintitã o metodã prin care se pot
încãrca simultan, ºi anume, se procedeazã astfel:

– în prima foaie, se poziþioneazã cursorul pe coloana denumitã Nume  ºi  prenume;
– cu tasta Ctrl acþionatã, se selecteazã toate foile de calcul ce conþin o coloanã denumitã ca mai sus;
– introducând date în prima foaie, se completeazã automat ºi coloanele corespunzãtoare din toate cele-

lalte foi selectate.
Documentele Catalog examen ºi Catalog atestat par asemãnãtoare, însã meritã remarcatã deosebirea prin-

cipalã ºi anume:
– primul document (Catalog examen) este orientat pe calcularea  mediilor  candidaþilor  pentru

fiecare  examinator  în  parte;
– al doilea (Catalog atestat) calculeazã mediile  þinând  seama  de  fiecare  probã  în  parte.
În acest fel se efectueazã ºi un control între cele douã rapoarte, evitându-se producerea de erori de

calcul.

Propuneri de teme pentru proiecte
1) Sã se întocmeascã situaþia cheltuielilor familiei de-a lungul unui an, înregistrându-se cheltuielile sãptã-

mânal, pe categorii: impozite, întreþinere, cheltuieli gospodãreºti, îmbrãcãminte, hranã, educaþie, timp liber
etc.; se vor pune în evidenþã valorile în ordine descrescãtoare, contribuþia procentualã a fiecãrei categorii la
totalul cheltuielilor ºi graficul acestora.
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2) Sã se întocmeascã situaþia inventarului cãrþilor din biblioteca ºcolii, informaþiile principale fiind: titlul
cãrþii, autorul, editura, anul apariþiei, numãrul de exemplare, preþul unui exemplar. Se va calcula stocul valoric
pe fiecare tip de carte (nr. exemplare × preþ) ºi stocul valoric total. Se vor pune în evidenþã cãrþile care au mai
mult de 5 ani de la apariþie, menþionându-se în dreptul lor un text corespunzãtor. Se va face o sintezã a autori-
lor pentru a se fiºa în vederea împrumutului.

3) Sã se întocmeascã situaþia evidenþei elementelor din compoziþia alimentelor curent consumate în
familie. Pentru fiecare aliment se vor nota categoriile de informaþii: numele alimentului, energia caloricã, pro-
teine, carbohidraþi, grãsimi, fibre, sodiu, vitamine (pe tipuri), minerale (Ca, Fe, Mg ºi K). Informaþiile vor fi culese
de pe etichetele alimentelor. Se vor alcãtui apoi grafice ilustrând nivelurile din fiecare element în alimentele
consumate. Se vor desemna, printr-un text corespunzãtor, alimentele necesare refacerii organismului la ieºirea
din iarnã, sau cele care oferã destulã energie unui elev sportiv etc.

4) La firma X se þine evidenþa lunarã a apelurilor telefonice pe trei categorii: Bucureºti, provincie,
strãinãtate. Lista informaþiilor generale are structura:

– Numãr curent;
– Numele firmei de dialog (care apeleazã firma X sau care este apelatã de cãtre firma X);
– Localitatea firmei de dialog (care apeleazã firma X sau care este apelatã) (Bucureºti, provincie,

strãinãtate);
– Numãrul de telefon al firmei de dialog;
– Frecvenþa apelurilor;
– Tip relaþie, care se calculeazã prin program în funcþie de frecvenþa apelurilor, astfel: dacã numãrul

apelurilor este mai mare de 500, atunci se trece litera F, altfel se trece litera N.
Lista generalã se ordoneazã dupã: Localitatea firmei de dialog ºi Frecvenþa apelurilor ºi se separã în trei

foi de calcul dupã tipul localitãþii. Pentru fiecare tip de localitate se va realiza graficul frecvenþei apelurilor.
5) O firmã de vânzare de tehnicã de calcul þine evidenþa vânzãrilor pe trei categorii: Vânzãri calcula-

toare, Vânzãri accesorii, Vânzãri componente. Structura datelor pe categorii este:
– Cod produs;
– Preþ unitar;
– Numãr de bucãþi;
– Valoare, care se calculeazã prin program;
– Valoare + T.V.A., care se calculeazã prin program.
Sã se întocmeascã situaþia Sumar al vânzãrilor, în care se vor pune în evidenþã vânzãrile pe cele trei

categorii ºi un total valoric general. Atât evidenþele fiecãrei categorii cât ºi sumarul vânzãrilor vor fi prezentate
grafic. Se vor determina rapoarte speciale pentru produse critice (au o vânzare foarte redusã sau nu se vând),
pentru produse deficitare (sunt foarte solicitate ºi trebuie refãcut stocul foarte des).

6) O agenþie imobiliarã bucureºteanã utilizeazã urmãtoarele informaþii:
– Cod imobil;
– Numãr de camere;
– Sector;
– Preþ (în milioane lei);
– Destinaþie, care se calculeazã automat luând valoarea “Firmã” dacã numãrul de camere este mai mare

decât 5, sau “Locuinþã”, în caz contrar.
Evidenþa acestor informaþii se sintetizeazã într-un raport reprezentând valoarea rulatã de cãtre agenþie.
Se cere ca datele primare înregistrate centralizat, sã fie codificate convenabil, verificate ºi sã fie apoi

separate pe cele douã categorii de destinaþie. Informaþiile vor fi sortate dupã sector ºi descrescãtor dupã preþ
ºi se vor prezenta ºi grafic.

7) O trupã de teatru are o evidenþã a spectacolelor, astfel:
– nume spectacol;
– data desfãºurãrii;
– localitatea;
– numãr de bilete vândute;
– stare, care se calculeazã automat astfel: dacã spectacolul are data desfãºurãrii înainte de data curentã,

atunci se scrie “Fost”, iar dacã nu, se scrie “Va fi”.
Dupã calculul informaþiei Stare, se vor realiza douã rapoarte: “Spectacole trecute” ºi “Spectacole

viitoare”, în funcþie de valoarea din aceastã informaþie. Datele rezultate se vor ordona crescãtor dupã Data
desfãºurãrii ºi Localitate. Fiecare raport va fi încheiat cu informaþiile: numãr total de bilete vândute, specta-
colul care a avut cele mai multe bilete vândute, localitatea în care s-au vândut cele mai multe bilete.
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