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Lecþia 1
Recapitulare

����� Operaþii cu principalele obiecte Excel: registre, foi de
calcul, celule

����� Formatarea datelor ºi a foilor de calcul, afiºarea la
imprimantã

����� Operaþii elementare cu celule, adresarea relativã ºi
absolutã, formule grafice

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11

12

13

Sarcinã

Creaþi un nou registru cu numele „test_initial.xls”

Creaþi trei foi de calcul cu numele „sem_1", „sem_2"  ºi
„an_ºcolar”

Grupaþi cele 3 foi de calcul ºi scrieþi în prima linie denumirile
coloanelor „numãr_curent’ ºi „nume_ºi_prenume”,
„data_nasterii”, „bursa”

Realizaþi o serie personalizatã cu denumirile obiectelor de
studiu: matematicã, informaticã, fizicã, lb. românã, etc.

Copiaþi seria cu denumirile obiectelor pe linia 1 a tuturor foilor
de calcul

Pãstraþi gruparea foilor ºi introduceþi pe coloana
„numar_curent” o serie numericã cu pasul 1 pânã la valoarea
30 (presupunem cã în clasã nu sunt mai mult de 30 elevi)

Fixaþi pentru coloana „data_nasterii” formatul „zi  numeluna an”

Formataþi coloana „bursã” la tipul monetar Lei întreg cu 2
zecimale

Formataþi coloanele pentru mediile la obiecte la întreg fãrã
zecimale.

Pe ultima coloanã puneþi ca titlu „medie” ºi formataþi la întreg
cu 2 zecimale

Puneti formula de calcul a mediei fiecãrui elev pe coloana
„medie”. Copiaþi-o pe coloanã

Puneti formula pentru „bursã” astfel: dacã media este între 9-
10 valoarea va fi 100 Lei, dacã este intre 7-8.99 valoarea va fi
50 Lei, altfel va fi 0 Lei

La sfârºitul tabelului adãugaþi o linie ºi puneþi textul „medii pe
obiecte” în celulele corespunzãtoare numãrului curent, nume,
data_nasterii pe care le concatenaþi (lipiþi). Centraþi textul.

Revedeþi

New file

Rename sheet

Grupare foi

Crearea serii
personalizate

Introducere  serie

Serii numerice

Format data

Format currency

Format number

Format number

Copiere Formula
Average

Funcþiile IF, AND

Formatare celule
de text
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Scrieþi formulele pentru calcularea mediilor la fiecare obiect.
Formataþi celulele respective la întreg cu 2 zecimale

Pe o nouã linie scrieþi textul „total burse” în celulele
corespunzãtoare numãrului curent, nume, data_nasterii pe care
le concatenaþi. Centraþi textul. Puneþi formula pentru  suma
totalã a burselor. Formatul este bun? Schimbaþi-l dacã e
necesar!

Pregãtiþi foaia de calcul „an_ºcolar” punând pentru coloana
bursã suma bursei din semestrul1+semestrul 2

Foaia de calcul „an_scolar” va avea în celulele
corespunzãtoare mediilor pe obiecte media aritmeticã cu 2
zecimale a mediilor din cele douã semestre. Scrieþi formulele.
Formatul pentru zona mediilor este corect? Faceþi corecþia.

Numiþi „abs_1" coloana cu absenþe din foaia „sem_1"  ºi
„abs_2" coloana cu absenþele elevilor din foaia de calcul
„sem_2"

Plasaþi în foaia de calcul  „an_ºcolar” o celulã cu totalul
absenþelor pe clasã calculat prin însumarea coloanelor „abs_1"
ºi „abs_2"

Puneþi câte un comentariu la coloanele cu absenþe din foile de
calcul „sem_1" ºi „sem_2" arãtând numele lor ºi la celula cu
totalul acestora

Salvaþi cele 3 foi de calcul ca template!

Introduceþi numele a 10 colegi ºi data_naºterii. Observaþi
prezenþa acestor date simultan în cele 3 foi de calcul.
Observaþi funcþionarea formulelor.

Separaþi foile de calcul

Introduceþi valori pentru mediile pe obiecte în semestrul 1 ºi
separat în semestrul 2. Verificaþi funcþionarea formulelor. Ce se
întâmplã dacã nu sunt 30 elevi? Ar trebui schimbate formulele?
De ce?

Pe foaia de calcul „an_ºcolar” inseraþi o coloanã
„pondere_absenþe” în care veþi calcula ponderea numãrului de
absenþe ale fiecãrui elev în totalul absenþelor clasei.

Pe foaia de calcul „an_ºcolar” inseraþi o primã linie vidã.
Puneþi în celula A1 valoarea unui dolar în lei.

Pe foaia de calcul „an_ºcolar” inseraþi o nouã coloanã dupã
coloana bursã cu valoarea bursei în dolari folosind în formulã
adresarea absolutã a ratei de schimb.

Average
Format cells

Sum

Lucru cu celule
din 2 foi de
calcul; sum

Lucru cu celule
din 2 foi de
calcul;
average

Insert�name

sum

Insert�comment

Save as template

Introducere date
în foi grupate

Degrupare foi

Introducere date

Percentage

Insert row

Adresare
absolutã
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28

29

30

31

32

33

34

Faceþi câte o copie pentru fiecare foaie de date

Mutaþi toate copiile dupã cele trei foi de date ºi coloraþi
numele foilor de calcul (copii) cu roºu

Pregãtiþi foaia de calcul „an_ºcolar(2)”  pentru a fi listatã la
imprimantã.
a. ºtergeti coloana data_naºterii
b. scrieþi cu WordArt titlul raportului
a. încadraþi tabelul într-un chenar
b. folositi pentru liniile de total fonturi, dimensiuni, culori

diferite faþã de conþinutul raportului
c. anulaþi caroiajul
d. puneþi o imagine în colþul stânga sus
e. puneti ca antet de paginã anul ºcolar ºi clasa
f. repetaþi numãrul curent al elevului ºi pe foaia continuare a

mediilor (pentru cã numãrul de coloane este mare foaia se
fragmenteazã vertical)

g. Dimensionaþi paginile astfel încât datele sã fie echilibrat
plasate în paginã. Previzionaþi.

Pregãtiþi o foaie – numitã „centralizator” – pentru tipãrirea la
imprimantã a unui raport centralizator cu numele, data-naºterii,
bursa, absentele ºi mediile fiecãrui elev – fãrã detalierea pe
obiecte.
a. Copiaþi conþinuturile tabelelor din fiecare foaie de calcul

(“sem_1”, „sem_2', „an_ºcolar”) pe verticalã unul în
continuarea celuilalt, separate doar de o linie pe care scrieþi
perioada (semestrul 1, semestrul 2 ºi anual) fãrã capul de
tabel.

b. Puneþi ca titlu „situaþia centralizatoare la clasa…”
c. Formataþi noul tabel.
d. Pentru cã raportul este mai lung decât dimensiunea paginii,

fixaþi marginile astfel încât fiecare paginã sã aibã tabelul
dintr-o perioadã.

e. Puneþi ca antet fotografia clasei.

Pe foaia de calcul „an_ºcolar(2)” realizaþi graficul mediilor
generale pe elev. Atenþie! La selectarea seriilor de date din
zone neadiacente veþi folosi coloana cu numele elevilor ºi
coloana cu mediile generale.

Tipãriþi la imprimantã graficul mediilor generale pe obiecte –
veþi folosi linia cu denumirile obiectelor ºi linia mediilor
generale pe obiecte.

Afiºaþi sub formã graficã ponderea absenþelor fiecãrui elev în
total absenþe pe clasã

Copiere foaie

Mutare foi
Format
sheet�tab color

Formatare foaie
-delete column
-word art
-format cells
-tools�gridlines
-insert picture
-background
-print setup
-header and
footer

-Copy
-paste special
-autoformat

Print setup
Header and footer
-insert picture
View Print break

Chart-column
Serie pe coloane
neadiacente

Chart bar
Seria pe linii

Chart pie
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35

36

37

38*

39*

40*

41*

42*

Desenaþi un grafic care sã ilustreze variaþia burselor ºi a
numãrului de absenþe pe elev

Coloraþi cu roºu situaþiile în care un elev are mai mult de 40 de
absenþe anual

Grafice cu 2 serii
de date

Formatare
condiþionatã

Înregistraþi temperaturile de dimineaþa, prânz ºi seara din mai multe zile. Pe o coloanã
vor fi afiºate sub formã de imagini fenomenele atmosferice din ziua respectivã: ceaþã,
senin, vânt, zãpadã, etc. folosiþi Clip art.
Aflaþi numãrul de zile când temperaturile de dimineaþã au fost sub 0 grade; temperatura
minimã seara; temperaturile medii zilnice; temperatura medie a întregii perioade ºi
numãrul de zile în care temperatura medie a zilei a fost sub cea medie a perioadei.
Afiºaþi sub formã de grafic variaþia temperaturilor medii pe zile. Afiºaþi sub formã de
grafic variaþia temperaturilor pentru dimineaþã, prânz ºi searã  în perioada studiatã.

Aflaþi al 50-lea termen din ºirul Fibonacci. ªirul Fibonacci este o serie infinitã de numere
întregi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Primele douã numere sunt 0 ºi 1, apoi fiecare numãr se
calculeazã ca fiind suma celor douã numere precedente. Aflaþi de la al câtelea termen
se stabilizeazã raportul a doi termeni succesivi. Cât este valoarea raportului de aur?

Mama îmi spune sã o ajut! Are o reþetã pentru 4 persoane. Doreºte sã afle cât sã
cumpere din fiecare produs dacã la masã vin 10 persoane. Dar dacã vin 20? Dar dacã
reþeta ar fi pentru 6 persoane?
Iatã reþeta:  „Se  taie rondele 400 g ºunculiþã fragedã de porc, 2 cepe (cca 200 g),
700 g. cartofi fierþi, 5 roºii mari (cca ½ kg); varzã albã cam 400 g; 4 ardei graºi (la un
kg intrã cam 6 !). Se amestecã bine cu sosul din 3 linguri oþet, 2 linguri ulei, sare,
piper. Se presarã deasupra brânzã telemea (cam 200 g). Realizaþi o foaie de calcul
care sã permitã afiºarea exactã a cantitãþilor necesare unui numãr oarecare de invitaþi.

O firmã de comercializare a maºinilor de lux a înregistrat cantitãþile vândute în ultimele
douã luni în regiunile Moldova, Muntenia ºi Oltenia, Maramureº etc. Doreºte sã obþinã
diferenþa cantitativã între cele douã luni ºi procentul de modificare a  vânzãrilor de la
prima lunã la urmãtoarea. Dacã vânzãrile au scãzut, se va afiºa diferenþa cu roºu. De
asemenea, doreºte sã afle ce procent din totalul vânzãrilor au fost vânzãrile lunii curente
în fiecare regiune. Realizaþi foaia de calcul.

Creaþi o foaie de calcul pentru salariile minime din diferite sectoare de activitate
pentru o þarã oarecare. Completaþi cu date fictive pentru salariile medii din învãþãmânt,
cercetare, armatã, poliþie, sãnãtate, justiþie.
a. Calculaþi salariul mediu.
b. Aflaþi procentual ponderea salariului pentru fiecare ramurã faþã de salariul mediu

general.
c. Adãugaþi o nouã coloanã unde veþi scrie valoarea salariului în dolari. Folosiþi celula

A1 pentru rata de schimb. Folosiþi adresarea absolutã. Daþi nume celulei ºi refaceþi
formulele pentru calcularea salariului în dolari.

d. Daþi domeniului de celule unde sunt trecute salariile numele SAL1.

La firma  noastrã orice angajat poate ieºi la pensie dacã a lucrat cel puþin 40 de ani
sau are peste 65 ani sau a lucrat cel puþin 30 de ani ºi are peste 60! Afiºaþi pensionarii
posibili.
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Verificarea noþiunilor de bazã Excel din clasa a X-a

1. Sã se creeze un registru de calcul cu numele Facturi.xls care sã conþinã
douã foi de calcul: Facturi ºi Situaþii. Pe foaia de calcul Facturi creaþi un tabel
începând din linia 3 cu urmãtoarele coloane: data-facturii, numãrul-facturii, nume-
furnizor, nume-produs, cantitate, unitate-de-mãsurã, preþ de achiziþie. Formataþi
coloanele la tipul datelor ºtiind cã preþul este în lei cu douã zecimale iar data
este în formatul „nume-luna, ziua, anul”, cantitatea este întreagã iar numãrul-
facturii este de fapt text! Introduceþi 10 linii astfel incât sã fie diferite produse

2. Inseraþi o primã coloanã unde puneþi numãrul curent ca serie cu pasul 1. 0,5 pct

3. Adãugaþi coloana TVA, unde puneþi formula de calcul a valorii TVA pentru
fiecare produs ca fiind cota-tva*preþul de achiziþie a fiecãrui produs. Cota tva va
fi trecutã ca o valoare în celula A1. Folosiþi aceastã valoare în formulã.

4. Puneþi în celula A2 cota de adaos practicatã de societate ca fiind 30%.
Numiþi celula „cota_adaos”.

5. Adãugaþi coloana adaos la tabelul iniþial ºi puneþi formula de calcul a
adaosului ca fiind cota_adaos * preþul de achiziþie.

6. Adãugaþi coloana Preþ_de_vânzare ca fiind preþul de achiziþie + TVA +
adaosul la fiecare produs.

7. Adaugati pe ultimele linii ale raportului o situaþie centralizatã unde veþi
calcula:

    a. Totalul valoric al intrãrilor la preþul de achiziþie
    b. Totalul valoric al intrãrilor la preþul de vânzare
    c. Totalul valorii tva
    d. Totalul valorii adaos

Observaþie. Adãugaþi coloane suplimentare unde sã calculaþi valoarea la fiecare
linie ºi sã însumaþi apoi pe coloanã. Coloanele de calcul le veþi ascunde.

8. Copiaþi doar valorile din tabelul facturilor în foaia de calcul Situaþie ºi
pregãtiþi foaia pentru un raport la imprimantã: puneþi titlu, chenare, culori.

9. Realizaþi graficul variaþiei preþului de achiziþie ºi de vânzare la fiecare produs.

Test iniþial

0,5 pct

0,5 pct

0,5 pct

1 pct

0,5 pct

1 pct

1 pct
1 pct
1 pct

0,5 pct

1 pct
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Lecþia 2
Introducerea ºi validarea
listelor Excel

����� Ce este o listã de date?
����� Validarea datelor
����� Vizualizarea ºi editarea datelor prin formulare Excel

O listã de date Excel sau o bazã de date1  este o colecþie de date structurate care se
referã la un obiect distinct dintr-un domeniu dat. Fiecare listã va conþine acele atribute
care pot sã caracterizeze obiectul respectiv în vederea memorãrii ºi prelucrãrilor specifice
unor utilizatori. De exemplu, într-o listã necesarã examenului de bacalaureat vom reþine
pe fiecare linie un elev cu CNP, numele, coala de provenienþã, anul când a absolvit clasa
a 12-a, mediile la fiecare probã. O listã de date pentru dirigintele unei clase poate sã
conþinã pentru fiecare elev numele pãrinþilor, adresa, hobby, data naºterii, evoluþia mediilor
pe obiecte ºi ani de studiu, etc.

Lista de date Excel apare tot sub forma unui tabel cu linii ºi coloane. Numai cã fiecare
linie are o anumitã semnificaþie ºi, în general, fiecare linie are mãcar o valoare care o
face unicã.

De obicei se pune o singurã listã pe o foaie de calcul, dar dacã sunt mai multe se
separã cu linii ºi coloane vide. Lista nu trebuie sã conþinã linii sau coloane vide!

Exemplu:
La balcaniada de informaticã de la Iaºi participã elevi din mai multe þãri. Pentru buna
desfãºurare fixãm ca însoþitori ai musafirilor ghizi de-ai noºtri. Fiecare elev gazdã
numit ghid rãspunde de un musafir. Am întocmit douã tabele. Observaþi diferenþa!

Fig. 2.1. Exemplu de tabel care nu e
considerat listã în Excel

Fig. 2.2. O listã Excel ocupã o zonã
compactã de celule

1 Despre baze de date Access aþi învãþat în clasa a X-a. Revedeþi lecþiile!
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Coloanele într-o listã sunt numite câmpuri. Identificatorul coloanei trebuie sã fie dis-
tinct. Numele coloanelor se mai numesc etichete ºi se plaseazã pe prima linie a bazei de
date. Spunem cã formeazã structura bazei de date. Liniile se numesc articole sau înregistrãri
ºi formeazã conþinutul bazei de date.

Dacã dorim sã vizualizãm etichetele sau numele câmpurilor, atunci putem folosi chenare
sau culori, dar nu separãm structura de conþinutul listei.

Listele  Excel  beneficiazã de anumite facilitãþi, cum ar fi: extensia automatã a formatelor
ºi a formulelor, validarea datelor la introducerea lor sau la o editare, sortarea dupã unul
sau mai multe atribute, filtrarea dupã unul sau mai multe criterii, gruparea ºi totalizarea
la nivelul fiecãrui grup de date etc.

2.1. Extensia automatã a formatelor în liste

O facilitate importantã a listelor este extinderea automatã a formatului unei coloane
preluând formatul comun a 3 celule (din ultimele 5) anterioare.

Exemplu:
Avem de introdus într-un câmp preþul ºi formatãm doar primele 3
celule ale coloanei la Currency cu douã zecimale ºi simbolul „lei”.
Introducând în continuare valori pe coloanã, chiar dacã depãºim
cele 3 celule, observãm cã se pãstreazã formatul.
Acest lucru este foarte util mai ales când nu ºtim de la început cât
de lungi vor fi coloanele, pentru a le formata de la bun început.
Tehnica obiºnuitã de a formata întreaga coloanã este acceptatã
numai dacã pe coloanã nu sunt alte categorii de informaþii. Excel
aduce ca facilitate preluarea formatului gãsit în cel puþin 3 din ultimele 5 celule în
continuare, pe mãsurã ce introducem datele!

Sarcina 1.
Introduceþi valorile urmãtoare într-un câmp numit Preþ. Formataþi celulele

unde se gãsesc valorile 2,4,55 la întreg fãrã zecimale. Adãugaþi pe coloanã în
continuare valorile 5.78, 3.7457, 1,9. Ce se întâmplã? Ce format vor avea
valorile noi introduse? Întreg sau cu 2 zecimale?

R. întreg

Sarcina 2.
Observaþi imaginea. Celulele A2, A4 ºi A6 sunt formatate la valori

monetare cu douã zecimale, iar celulele A3 ºi A5 la întreg. Ce format
va avea valoarea din celula A7? Dar A8?

Cum procedãm sã schimbãm formatul la numeric (întreg) pentru
celulele care urmeazã lui A7? Dar la text?

pret
2.89

2
4

55
2.56
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2.2. Extensia automatã a formulelor în liste

O altã facilitate a bazelor de date este extensia formulelor, dacã toate celulele
precedente (cel puþin 4!) au aceeaºi formulã.

Exemplu:
Avem de introdus ºi de calculat mediile anuale
ale mai multor elevi. Desigur, pentru primul vom
scrie formula ºi o vom copia pe coloanã. Ce ne
facem însã dacã nu avem date? Mesajul de eroare
afiºat datorat lipsei de date poate sã ne
incomodeze. Unii proiectanþi ai foilor de calcul
folosesc formatarea condiþionatã pentru ca eroarea
de acest tip sã fie invizibilã. O facilitate oferitã de
Excel este ca, odatã formula repetatã pe 4 celule
anterioare ale coloanei, se copiazã automat în
noua linie atunci când introducem valorile de calcul, fãrã ca operatorul sã aibã grijã
de acest lucru. ªi fãrã ca foaia de calcul sã fie invadatã de mesaje!

Sarcini de laborator
1. Refaceþi exemplul nostru. Puneþi formula pe prima celulã ºi copiaþi-o doar pe 4

celule. Introduceþi valori în continuare pe cel puþin 6 rânduri. Observaþi refacerea automatã
a formulei.

2. Construiþi un nou registru cu numele Balcaniadã, în care pe foaia de calcul „ghizi”
proiectaþi structura unei baze de date cu urmãtoarele câmpuri: numele ghidului, vârsta,
ºcoala, sex, sala de care rãspunde, numele musafirului, vârsta acestuia, þara, sex, disciplina
de concurs, data_sosirii

2.3. Validarea datelor

Introducerea datelor trebuie sã se facã corect încã de la introducerea datelor. Nu avem
de ce sã pierdem timp pentru a verifica corectitudinea datelor dupã ce acþiunea de
introducere sau editare a fost terminatã la toatã lista! De aceea se poate specifica o
anumitã condiþie pe care trebuie sã o îndeplineascã valorile la intrare.

La introducerea unei valori eronate operatorul poate fi doar avertizat cã s-a produs o
abatere faþã de valoarea consideratã bunã dar i se permite sã continue procesul de intrare.

Sunt situaþii, însã, în care operatorul trebuie oprit la aceeaºi celulã pânã la introducerea
valorii corecte.

Fixarea sau anularea regulilor de validare, mesajele cãtre operator la introducere ºi/
sau mesajele de eroare se stabilesc prin fereastrã de dialog deschisã de comanda
Data�Validation.

Anularea validãrii se face prin aceeaºi fereastrã de dialog prin butonul Clear.
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Câteva observaþii
E necesar ca înainte de deschiderea ferestrei de dialog sã ne poziþionãm pe câmpul

unde dorim introducerea restricþiilor de editare.
Dacã nu ºtim cât de lungã va fi coloana, o vom selecta în întregime ºi, dupã fixarea

condiþiilor de validare ºi verificarea lor, vom anula validarea pentru eticheta câmpului
prin butonul Clear din fereastra Data�Validation.

Vom exemplifica câteva tipuri de validare pe o bazã de date despre  ghizi construitã în
foaia numitã „Ghizi” din registrul „Balcaniada” cu structura: nume_ghid, vârstã, sex,
locaþia, ºcoala, nume_musafir, þara, vârsta_musafir, sex, disciplina de concurs etc.

2.3.1. Validarea numerelor prin limitarea valorii

Exemplul 1

Pentru lista elevilor care sunt
ghizi la Balcaniadã vârsta poate
fi – de regulã – între 7 ºi 15 ani,
dar se admit ºi excepþii. Deci
dacã un elev are vârsta de 16 ani,
operatorul este cel care va hotãrî
dacã acceptã sau nu persoana
respectivã. Observaþi în imagine
mesajul afiºat atunci când am
introdus o valoare eronatã.
Cum procedãm?

Pasul 1. Selectãm coloana B.

Pasul 2. Deschidem  fereastra de validare cu Data�Validation.
Pasul 3. La pagina Settings fixãm tipul de datã Decimal ºi operatorul Be-
tween

Pasul 4. Introducem  limita inferioarã 7 ºi limita superioarã 15.

Pasul 5. La pagina Error Alert alegem  stilul alertei Warning ºi scriem textul
mesajului afiºat în caz de eroare.

Pasul 6. Pentru cã prima celulã B1
conþine numele coloanei vom
anula validarea acestei celule
poziþionând cursorul pe aceasta ºi
acþionând butonul Clear din
fereastra  Data�Validation

Fig. 2.4.
Fixarea
condiþiei

Fig. 2.3. Validare cu avertizare

Fig. 2.5. Fixarea stilului ºi a mesajului
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2.3.2. Validarea textelor prin selectarea unei valori (listã derulantã)

Exemplul 2
În lista ghizilor pe care am construit-o în aceastã lecþie considerãm cã locaþia trebuie
sã fie doar una din valorile „sala 1, sala 2, sala 3, parter, hol”. În acest caz nu se va
permite introducerea altei valori decât cea din listã! Operatorul va fi oprit din editare ºi
forþat sã reintroducã valoare pânã când valoarea corectã (butonul Retry).
Observaþi imaginea capturatã

Cum am procedat?
Pasul 1. Am selectat coloana C

Pasul 2. Am deschis fereastra
Data�Validation

Pasul 3. Am fixat pentru valoa-
rea  coloanei  tipul List ºi am
construit lista direct în zona de
editare Source.

Pasul 4. Pentru situaþia în care
valoarea este eronatã am intro-
dus oprirea pânã la introduce-
rea valorii corecte prin stilul
alertei: stop!

Fig. 2.6. Validare cu oprire

Fig. 2.7. Construirea unei liste de valori Fig. 2.8. Fixarea mesajului ºi a stilului pentru
situaþia de eroare

Exemplul 3
Sã presupunem cã în baza de date a elevilor ghizi introducem un nou
câmp Scoala. În aceastã coloanã validarea se va face prin preluarea
valorilor dintr-o listã, dar se va accepta ºi o nouã valoare – de exemplu
un elev învaþã la o ºcoalã care nu a fost trecutã în listã!
Sã presupunem cã avem deja scrise numele ºcolilor din Iaºi pe care
le-am putea folosi. Sunt douã situaþii:
a. valorile sunt în aceeaºi foaie de calcul cu baza de date pe care
dorim sã o validãm, caz în care folosim referinþele la zonã
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b. numele distincte ale ºcolilor din oraº se gãsesc pe altã foaie de calcul ºi atunci
vom da nume coloanei – atenþie fãrã eticheta de câmp – ºi vom pune în câmpul
Source numele zonei, precedat de semnul =.

Exemplul 4
În registrul de lucru „Balcaniadã” avem o
bazã de date cu ghizii ºi elevii participanþi.
Dorim sã introducem numele disciplinei la
care concureazã fiecare participant printr-o
listã (dropdown list). ªtim cã în registrul
„inspectorat” existã o bazã de date cu disci-
pline de concurs, pe care am putea sã o
folosim.

Cum facem?
Metoda nu diferã prea mult de folosirea pentru
lista derulantã a unui domeniu cu nume,
numai cã de astã datã va trebui sã fie o referintã externã.

Pasul 1. Deschidem registrul „balcaniadã” prin File�Open.

Pasul 2. Configurãm fereastra Excel astel încât ambele registre sã fie deschise simultan
prin Windows�Arrange.

Pasul 3. Ne poziþionãm în foaia de calcul unde avem câmpul „Discipline_de_concurs”.
Verificãm ca valorile pe care le vom folosi pentru lista de validare sã fie constituite
într-o listã Excel.

Fig. 2.9. Lista derulantã se aflã în
domeniul cu numele „ºcoli”

Fig. 2.10. Lista derulantã este un
domeniu în aceeaºi foaie de
calcul

Fig. 2.11. Lista derulantã cu valori
din alt registru
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Pasul 4. Prin Insert�Name�Define vom da numele „disciplina”, iar în zona de editare
Refers to… ºtergem referinþa existentã ºi prin conturare cu mouse-ul introducem
referinþele coloanei discipline_de_concurs din registrul „inspectorat” care este activ!

Pasul 5. În fereastra Define Name adãugãm noul nume.

Pasul 6. Selectãm registrul „balcaniada” ºi ne
poziþionãm pe celula unde dorim introducerea
validãrii prin listã (derulantã).

Pasul 7. Deschidem fereastra de validare prin
Data�Validation introducem numele dome-
niului (creat ca referinþã externã!) precedat de
semnul =. Vezi captura alãturatã.

Atenþie! Nu uitãm ca la operaþiile de editare a
bazei „participanþi” registrul „inspectorat” sã
fie deschis!

Sarcini
1. Adãugaþi în baza de date „participanþi” o nouã coloanã pentru þara de origine a

fiecãrui musafir ºi fixaþi ca validare apartenenþa la o listã de valori. Construiþi lista de
validare prin:

a. introducerea directã a constantelor;
b. preluarea valorilor din domeniul AA1:AA20 a aceleiaºi foi;
c. preluarea valorilor în domeniul A1:A20 a altei foi de calcul;
d. preluarea valorilor din alt registru constituit de voi.

2.3.3. Validarea prin compararea conþinuturilor celulelor vecine

Exemplul 5
În baza de date „ghizi”
introducem o nouã coloanã
pentru câmpul  vârstã_musa-
fir alãturi de numele musa-
firului.
Vom  fixa ca validare condi-
þia ca vârsta ghidului sã fie
mai mare decât cea a musa-
firului!

Fig. 2.13. Validare cu informarea operatorului asupra valorii
eronate

Fig. 2.12. Validare prin apartenenþã la o
listã din alt registru
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Cum procedãm?

Pasul 1. Pe prima valoare care trebuie validatã se introduce condiþia de validare,
precedatã de semnul egal. Pentru cã vârsta primului musafir se aflã în celula H2, o
vom compara cu vârsta ghidului din celula B2. Observaþi datele din baza de date ºi
construirea condiþiei.

Pasul 2. Fixãm mesajul ºi stilul avertizãrii în caz de eroare

Pasul 3. Verificãm funcþionarea validãrii în celula H2

Pasul 4. Copiem validarea pe coloanã folosind comenzile Copy ºi Paste Special.

Observaþie: Odatã cu operaþia de copiere a validãrii în celula H3, expresia devine
B3>H3, în celula H4 devine B4>H4 º.a.m.d. (datoritã folosirii adreselor relative!).

Sarcini de laborator

1. Creaþi o altã foaie de calcul în registrul
Balcaniadã în care proiectaþi baza de date concurs
cu structura cod-participant ºi punctele obþinute în
fiecare zi de concurs.

2. Validaþi punctajul obþinut în ziua 1 astfel încât
sã fie mai mare ca 1 ºi mai mic ca 100.

3. Validaþi punctajul obþinut în ziua 2 astfel încât
sã fie cel puþin egal cu cel din ziua 1, altfel celula
rãmânând fãrã conþinut.

4. În baza „ghizi” puneþi coloana Data-sosirii
pe care sã o validaþi astfel încât valoarea introdusã
sã fie mai micã decât data curentã primitã de la
sistem.

Fig. 2.14. Validare prin referire relativã
la o celulã vecinã

Fig. 2.15. Validarea unei date calendaristice ºi
folosirea funcþiilor

Exemplu. În coloana Data_sosiri dorim validare astfel
încât valoarea introdusã sã fie mai micã decât data
curentã.
Observaþi fereastra de validare. Operatorul este „less
than” iar funcþia care întoarce data sistem este To-
day().
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2.3.4. Marcarea celulelor invalide

Am învãþat cã mecanismul de validare este declanºat la terminarea introducerii unei
valori într-o celulã. Operatorul este solicitat sã introducã valoarea corectã. Sã luãm în
discuþie cazul în care validarea unei valori depinde de valoarea dintr-o celulã anterioarã.
Ce se întâmplã, însã, dacã dupã ce s-a terminat acþiunea de introducere a valorii validate
se modificã valoarea în celula de referinþã? Atunci mecanismul de validare nu mai este
declanºat ºi rãmâne valoarea introdusã eronat.

Cum aflãm dacã sunt astfel de situaþii?
Prin încercuirea cu roºu a celulelor care au valori eronate. Aceastã operaþie se realizeazã

prin Tools�Formula Auditing�Show Formula Auditing Toolbar ºi butonul Circle invalid Data.

Exemplul 6
Avem de introdus valori numerice în coloanele K, L, M,
cu urmãtoarele restricþii:
a. Valorile din coloana K trebuie sã fie mai mici ca 20;
b. Valorile din coloana L trebuie sã fie mai mari decât
cele în coloana K;
c. Valorile din coloana M trebuie sã fie mai mari decât
suma celorlalte douã.

Pasul 1. Am pus condiþiile de validare astfel:
a. pentru celula K2 tipul este Decimal, operatorul este Less than, iar la maximum am
pus valoarea 20;
b. pentru celula L2 tipul este Custom ºi formula este =(L2>K2);
c. pentru celula M2 tipul este Custom ºi condiþia este = (M2>(L2+K2).

Pasul 2. Am copiat celulele K2, L2 ºi
M2 pe coloanele lor.

Pasul 3. Am introdus valori ºi am verificat
validarea. În acest moment, datele sunt
corecte.

Pasul 4. Modificãm valoarea K3=12 ºi
K4=16. Dorim sã ºtim dacã validãrile
mai sunt corecte!

Pasul 5. Deschidem Tools�Formula Audi-
ting�Show Formula Auditing Toolbar ºi
activãm butonul Circle invalid Data
Observãm cã datele incorecte sunt încer-
cuite cu roºu!Fig. 2.16. Marcarea celulelor invalide prin Circle

Invalid Data de pe Formula Auditing Toolbar
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Sarcini
1. Adãugaþi la lista participanþilor din registrul Balcaniada coloana „bursã”, în format

Currency fãrã zecimale, cu valoarea monetarã $, care sã primeascã doar valori pozitive.
2. Adãugaþi o coloanã „taxe_si_cheltuieli” cu acelaºi format, dar care sã primeascã –

de regulã – o valoare mai micã decât 1/2 din valoarea bursei.
3. Introduceþi 5 valori ºi verificaþi funcþionarea validãrilor.
4. Modificaþi acum pe coloana „burse” valoarea astfel încât, uneori, sã nu se mai

respecte condiþia din coloana „Taxe_si_cheltuieli”
5. Marcaþi cu roºu celulele cu valori eronate!

2.3.5 Atenþionarea operatorului prin mesaje de întâmpinare

De multe ori operatorul nu ºtie ce valori sunt considerate corecte sau ce trebuie sã
introducã într-o celulã. De aceea sunt utile mesajele care se afiºeazã înaintea selectãrii
unei celule.

De exemplu, dorim ca numele elevului sã fie scris cu majuscule ºi informãm despre
acest lucru pe operator.

Fig. 2.17. Mesajul de întâmpinare se compune tot prin fereastra de
validare deschisã prin Data�Validation în pagina Input Message.
Aveþi grijã ca sã fie activ comutatorul Show input.

2.4. Vizualizarea ºi editarea datelor din liste prin
       formulare Excel

Atunci când listele pe care le construim în Excel sunt foarte mari, cu multe coloane ºi
multe linii, operatorul care doreºte sã adauge un nou articol nu mai vede nici denumirea
câmpurilor (antetul este pe prima linie!) nici toate coloanele. O modalitate de a aduce în
zona vizibilã datele îndepãrtate este tehnica Split. O altã modalitate este folosirea
formularului Excel.

Formularul asociat listei se deschide prin meniul Data�Form.
Un formular(form) prezintã doar un singur articol, având pentru fiecare câmp denumirea

ºi valoarea sa care poate fi vizualizatã2  ºi/sau editatã. Dacã numãrul de câmpuri este

2 Depinde de protecþia aplicatã la nivel de celulã, foaie, registru. vezi „Protecþia datelor”.
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prea mare pentru a putea fi incluse în
ferestra formularului, putem sã ne
deplasãm cu bara de deplasare verticalã.

Putem sã vedem datele prin deplasare
cãtre începutul listei (butonul Find Prev)
sau cãtre sfârºit (butonul Find Next).

Putem adãuga noi linii (butonul New)
sau putem sã ºtergem linia curentã
(butonul Delete).

Sarcini de laborator
1. Deschideþi un formular pentru baza

de date „ghizi” ºi adãugaþi încã 4 noi
articole.

2. Verificaþi dacã validãrile funcþio-
neazã ºi la nivelul formularului

3. Poziþionaþi-vã pe articolul 2 ºi ºtergeþi-l.
4. Restauraþi datele. Se poate anula operaþia de ºtergere prin formular a unui articol?
5. Poziþionaþi-vã pe primul articol ºi modificaþi numele ghidului.
6. Deplasaþi-vã la articolul cu numãrul 3.
7. Apãsaþi butonul Restore ºi revedeþi articolul 1. S-a pãstrat corecþia voastrã? Sau

s-a anulat?
8. Problemã
La firma Imobexpert, care se ocupã cu tranzacþii imobiliare, se înregistreazã ofertele

de vânzare ºi cererile de cumpãrare a apartamentelor, caselor, terenurilor. Pentru fiecare
client se înregistreazã ºi datele personale (nume, telefon, e-mail) pentru a putea fi contactat
în cazul în care au fost gãsite soluþii pentru cererea sa. Proiectaþi bazele de date imaginând
cererile de informaþii. Ce informaþii ar solicita un client? Dar un ºef? Poate o listã cu
ofertele/cererile dintr-o zonã, ordonate dupã preþ, poate o listã a apartamentelor cu x
numãr de camere ºi cu preþul cel mai mic. Poate o listã a apartamentelor pe zone sau
dupã preþuri, separat vânzãrile ºi separat cererile de cumpãrare? O situaþie statisticã a
numãrului de apartamente deja vândute ºi comisionul aferent pe luni/ani. O situaþie a
cererilor comparativ cu ofertele de terenuri etc.

Fig. 2.18. Formularul asociat listei penrtu
vizualizarea ºi editarea datelor

Test 1
Se va verifica nivelul cunoºtinþelor ºi al deprinderilor de operare cu tipuri de date

diferite, introducerea ºi validarea lor.




