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NOȚIUNI INTRODUCTIVE

Apariția și dezvoltarea calculatoarelor electronice au condus la 

amplificarea activităților legate de stocarea, interogarea și 
administrarea datelor.

 Data reprezintă un model conceptual de reprezentare a 
informației, accesibil calculatorului, cu cere se poate opera 

pentru a obține noi informații.

 Informația este rezultatul interpretării datelor.

 Data este interpretarea informațiilor în calculator.

 Sistemele de calcul prelucrează date, nu informații.

Principalele modalități de organizare a datelor sunt: fișierul și 
baza de date.



 Fișierul – este o formă de organizare a datelor preluată din sistemul real și adaptată 

la cerințele impuse de utilizarea sistemului de calcul.

 Din punct de vedere logic, fișierul este un ansamblu de înregistrări logice;

 Din punct de vedere fizic, fișierul reprezintă modul în care sunt înregistrate datele 

pe suportul de memorare.

 Baza de date este o colecție de date aflate în relație unele cu altele, corelate și 
organizate în scopul prelucrării lor rapide.

 Datele organizate într-o bază de date sunt administrate de un sistem de gestiune a 

bazelor de date.

 Un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date este un sistem de programe care permite 
definirea, crearea și întreținerea bazei de date, precum și accesul controlat la baza 

de date.
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 A proiecta o bază de date înseamnă ai stabili structura, adică elementele 
componente, caracteristicile acestora, restricțiile pe care trebuie să le 

respecte, relațiile dintre ele.

 A construi o bază de date înseamnă a introduce datele în baza de date, 

după proiectarea acesteia.

 A administra o bază de date înseamnă a asigura:

✓ accesul la date al utilizatorilor, în funcție de drepturile fiecăruia

✓ coerența bazei de date

✓ securitatea datelor stocate

 A interoga o bază de date înseamnă a extrage și a vizualiza datele care 

îndeplinesc anumite criterii și condiții.

 A actualiza o bază de date înseamnă a modifica structura sau informațiile 

stocate în baza de date.
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SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE

Programe de prelucrare (Aplicații)

Proceduri de citire și scriere a datelor 

la nivel inferior

Baza de date

SGBD



Un SGBD oferă următoarele facilități:

 Descrierea datelor, prin intermediul unui limbaj de descriere a datelor;

 Manipularea datelor, prin intermediul unui limbaj de manipulare a datelor ce 
permite utilizatorului să insereze, actualizeze, șteargă și să extragă date din 

baza de date.

 Controlul accesului la baza de date prin:

✓ Sistem de securitate

✓ Sistem de integritate

✓ Sistem de control al concurenței

✓ Sistem de control al refacerii datelor pierdute

✓ Mecanism de vizualizare

SISTEMUL DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE


