
Prelucrarea datelor

Resurse pentru prelucrarea 
datelor



PRELUCRAREA DATELOR

Reprezinta folosirea resurselor puse la dispozitie de 
sistemul informatic pentru a obtine informatii

RESURSE

Operatori Functia Instumente de lucru Tehnici software

Sunt simboluri sau 
cuvinte cheie prin 
care se reprezinta 

operatiile ce se 
executa cu peranzii 

dintr-o expresie.

Este un 
program, 

identificat 
printr-un nume 
care executa 

operatii 
complexe si 

furnizeaza un 

rezultat.

Ofera suportul automat 
sau semiautomat pentru 
procesul informational

Sunt mijloace puse la 
dispozitie de componenta 

software pentru a 
imbunatatii interfata 
aplicatiei si pentru a 
obtine informatii din 

sursa de date.



OPERATORI

ARITMETICI RELATIONALI TEXT LOGICI

Se aplica pe date 
numerice si produc 
rezultate numerice

Se aplica pe date 
numerice si siruri de 
caractere si produc 

rezultate logice

Se aplica pe siruri de 
caractere si produc 
rezultate de tip sir 

de caractere.

Se aplica pe date 
logice si produc 
rezultate logice.

OPERATORI EXCEL OPERATORI ACCESS

Numerici:

+, -, *, /, %, ^

Text: & Logici: 

Not, And si Or

Data calendaristica si timp

De atribuire: 
=

De concatenare: 
+, &

Logici:

And, Or, Xor, Not, Eqv, Imp, between...and, in

Aritmetici:

+, -, *, /, \, ^, MOD

Relationali:

<, >, >=, <=, =, <>, Like, Is



FUNCTIA

Referirea la o functie se face, intr-o expresie prin:

<Nume_functie>(<lista_de_argumente>)

Functii predefinite

(rezolva probleme 
generale ale utilizatorilor 

aplicatiei)

Functii utilizator

(rezolva cerinte 
specifice prelucrarilor 

sale de date)

Se grupeaza dupa criterii de utilizare:

-aritmetice; logice; de cautare si 
referinta; pentru siruri de caractere; 

pentru date calendaristice; informative; 
statistice; financiare.

Se creaza prin intermediul unui 
macrou in care se inregistreaza 
operatiile pe care trebuie sa le 

execute un utilizator prin 
intermediul sistemului de 

meniuri, operatiile fiind descrise 
prin intermediul instructiunilor 

limbajului de programare.



INSTRUMENTE DE LUCRU PENTRU SISTEME INFORMATICE

SABLONUL

Este un model prefabricat 
de foaie de calcul.

SCENARIUL

Urmareste evolutia mai 
multor rezultate atunci cand 
se modifica un set de date 
folosite la calcularea lor.

RAPORTUL

Prezinta un set de date, 
legate intre ele preluate 

din tabelele bazei de 
date sau interogari.

GRAFICUL

DIAGRAMA

FUNCTIA

Este un program, identificat 
printr-un nume care executa 

operatii complexe si 
furnizeaza un rezultat.

Face ca informatia 
numerica sa fie usor de 

inteles.

Face ca informatia 
numerica sa fie usor de 

inteles.



Tehnici software de prelucrare a datelor

MACROCOMANDA

LIMBAJUL SQL

RAPORTUL

FORMULARUL

Este obiect vizual 
folosite pentru a 

realiza interactiunea 
intre utilizator si 

aplicatie.

Este un limbaj 
specializat pentru 

manipularea datelor 
din baza de date, care 

asigura accesul la 
date, regasirea si 

afisarea lor.

Prezinta un set 
de date, legate 

intre ele 
preluate din 

tabelele bazei 
de date sau 
interogari.

Contine o 
secventa de 
comenzi de 

actiuni asupra 
unui obiect din 
baza de date, 

care se 
executa ca 

raspuns la un 
eveniment.
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