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FISA DOCUMENTARE NR.2  

SURSE CARE FURNIZEAZĂ INFORMAŢIA 

 

I. NOŢIUNI TEORETICE 

1. Fişierele sunt colecţii de date în care se memorează un volum mic de informaţii care au o legătură de conţinut.  

Tipuri de fişiere: 

 fişiere document (Word, WordPerfect); 

 fişiere de date / fişiere registru de lucru (Excel, Lotus 1-2-3); 

 fişiere bază de date (FoxPro, Oracle, Access); 

 fişiere documente multimedia elaborate – paginile web – create în limbajul HTML (NotePad, WordPad, 

Word, etc.). 

2. Bazele de date  sunt colecţii de date memorate într-unul sau mai multe fişiere între care există o legătură logică 

de conţinut. Bazele de date sunt manipulate cu ajutorul sistemelor de gestiune a bazelor de date.Cel mai răspândit model de 

baze de date este cel relaţional, în care datele sunt memorate în tabele.  

Baza de date poate fi privită ca o colecţie de fişiere interconectate care conţin nucleul de date necesare unui sistem 

informatic.  

 sistemul de gestiune a bazei/bazelor de date – ansamblul de programe prin care se asigură gestionarea 

şi prelucrarea complexă a datelor şi care reprezintă componenta software a sistemului de baze de date 

(Sistem de Gestiune a Bazelor de Date – SGBD);  

Tipuri de baze de date: 

 baze de date individuale (microcalculator; o persoană); 

 baze de date partajate (calculator mare; o companie); 

 baze de date distribuite (reţea de calculatoare; server la sediul companieie; companie cu mai multe 

filiale). 

3. Banca de date – este o colecţie de baze de date referitoare la un anumit domeniu. 

Tipuri de bănci de date: 

 bănci de date particulare (Ex: CompuServe; Prodigy); 

 bănci de date publice (Internet)- 

Intranet – reţele private; informaţii pentru personalul angajat. 

Extranet – asigură legătura între reţeaua Internet şi reţelele private Intranet ale unor companii care doresc să colaboreze 

între ele; un intranet particular al unei firme, la care însă au acces (parţial) şi anumite persoane sau grupe externe, din alte 

firme, ca de exemplu de la firme furnizoare sau firme-cliente.  

Informaţii publice – pot fi folosite de orice persoană. 

Informaţii partajate – pot fi folosite de grupuri de persoane; fiecărui grup i se permite accesul la anumite 

informaţii. 

Informaţii private – pot fi folosite numai de posesorul lor 

II. LABORATOR – Editarea unui document HTML 

 

1.Lansaţi în execuţie editorul de texte NotePad şi introduceţi în fişier un text pe tema „Internet viitorul omenirii?”. Ce 

surse de informaţie veţi folosi? 

 

2. Salvaţi fişierul. (Calea şi numele fişierului: 

D:\Clasa11_\NumeElev\Nume.html) 

3. Vizualizaţi cu navigatorul Internet Explorer, pagina 

Web creată.  

 

 

 

 

 
TEMĂ 

 

1. Trebuie să realizaţi un referat la limba română despre metode de comunicare. Ce surse de informaţie veţi 

folosi? 

2. Trebuie să vă faceţi un program pentru petrecerea timpului liber la sfârşitul săptămânii. Ce surse de informaţie 

veţi folosi? 

3. Doriţi să cumpăraţi un calculator. Ce surse de informaţie veţi folosi? 

<HTML> 

 <HEAD> 

  <TITLE> Internet </TITLE> 

 </HEAD> 

<BODY bgcolor="AQUA" text="RED"> 

 

 INTERNET VIITORUL OMENIRII? <BR> 

TEXTUL.... PE TEMA SPECIFICATA   

</BR> 

   

 </BODY> 

</HTML> 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_de_gestiune_a_bazelor_de_date&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tabel

