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Baze de date. Aplicația Access 
 
 Evoluția diferitelor metode și tehnici de organizare a datelor determinate de 
necesitatea de a avea acces rapid și ușor la un volum mare de date a dus la apariția 
bazelor de date. 

Datele din baza de date se referă la informațiile vehiculate în cadrul activității 
unui sistem din realitate (firmă, școală, bancă etc). De exemplu:  

• Informațiile privind activitatea unei firme de comerț: vânzările realizate pe o 
perioadă, angajații  acesteia, operațiunile financiare ale firmei, clienții și furnizorii 
firmei etc.   

• Informațiile dintr-o bibliotecă: stocul de carte din biblioteca școlii, cărțile 
împrumutate, cititorii  bibliotecii, starea fizică, valoarea cărților etc.   

• Informațiile dintr-o școală: evidența elevilor, situația lor la învățătură, profesorii, 
orarul, personalul administrativ, dotarea etc.   
Din lumea reală a activităților unui sistem se desprind următoarele noțiuni 

principale folosite în organizarea informațiilor din acel sistem:  
• entitate – elementul, obiectul, fenomenul care este descris;  
• atribut – o proprietate, o caracteristică a entității;  
• valoare – măsura unei proprietăți.  

În activitățile din biblioteca școlii sunt prelucrate informații legate de entități 
precum: carte, cititor, împrumut, inventar etc.  

Pentru entitatea carte s-ar cere atribute ca: nr. inventar, autor, titlu, preț, nr. 
exemplare, an apariție etc. 

Pentru atributul nr. inventar am putea presupune că există valori numere naturale, 
cuprinse între 1 și 100.000, valori prin care se numerotează de fapt cărțile din acea 
bibliotecă. 

Într-un sistem școala, pentru înregistrarea unora dintre datele personale ale 
elevilor unei clase atributele necesare prelucrărilor acelor date personale în cazul 
acordării burselor, ar interesa, pe lângă numele elevului și atributele vârsta, numărul de 
frați și valoarea bursei. Pentru atributul vârsta, valorile nu pot fi decât în mulțimea 
numerelor între 6 și 19.  

Un tabel reflectă relația dintre atributele unei entități și valorile acestora. Din 
acest motiv, bazele de date în care entitățile sunt organizate în tabele se numesc baze de 
date relaționale.  

De exemplu, un tabel în care să se reflecte pentru elev acele atribute necesare 
evidenței burselor din sistemul școala, ar avea structura următoare: 
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Accesați site-ul www.competentedigitale.ro 
Din meniul principal alegeți opțiunea Access. Urmăriți videoclipurile prezentate 

și parcurgeți partea de teorie Baze de date punctele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Realizați cu ajutorul aplicației Access un fișier numit scoala care sa conțină 
tabelele elevi, profesori, activități având atributele și valorile corespunzătoare. 

Luați legătura cu profesorul (ioan_porof@yahoo.com) pentru comentarea și 
realizarea cerințelor pentru această temă. 
 
 
 


