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Extras
I.1 Metode de organizare a datelor în aplicatii
O aplicatie este formata dintr-un program, care prelucreaza un set de date, care sunt de obicei stocate pe
un suport de memorie externa(hard disc, ﬂoppy disc, CD-ROM etc.). Exista doua metode de organizare a
acestor date si anume: în ﬁsiere clasice si în baze de date.
I.1.1 Organizarea datelor în ﬁsiere clasice
Limbajele de programare universale ca: BASIC, PASCAL, C, COBOL, FORTRAN, etc., au pe lânga
instructiunile de transfer, de atribuire sau de control , instructiuni speciﬁce pentru crearea si manipularea
ﬁsierelor de date.
Un ﬁsier de date este o colectie de date, care în general se refera la o anumita entitate si au aceiasi
structura.
El se prezinta ca o multime de înregistrari, care în general au toate aceiasi structura.
Exemplu.
Instructiunile speciﬁce care manipuleaza un ﬁsier de date trebuie sa rezolve în general urmatoarele
categorii de probleme:
Descrierea structurii ﬁsierului.
Conectarea si deconectarea programului la ﬁsierul de date. Pentru aceste actiuni se folosesc termenii de
deschidere si închidere a ﬁsierului.
Pozitionarea pe o anumita înregistrare, pentru a permite prelucrarea ei.
Citirea sau actualizarea(modiﬁcarea datelor dintr-un câmp, adaugarea unor noi înregistrari sau stergerea
unor înregistrari) înregistrarilor ﬁsierului.
Organizarea si accesul la înregistrarile ﬁsierelor clasice de date se poate face în doua feluri:
secvential - selectarea unei anumite înregistrari se face numai prin parcurgerea tuturor înregistrarilor
precedente;
direct - selectarea unei înregistrari se face pe baza unei relatii de calcul care determina locul (adresa)
unde se gaseste pe suport înregistrarea respectiva, permitând astfel accesul direct la ea;
Nota: Mai exista o metoda hibrida de organizare a datelor în ﬁsiere si anume metoda secvential indexata
implementata de limbajul COBOL. Prin aceasta metoda se creeaza grupe cu mai multe înregistrari la care
accesul se face direct, urmând ca selectionarea unei anumite înregistrari dintr-o grupa sa se faca
secvential.
Metoda de realizare a unei aplicatii folosind organizarea datelor în ﬁsiere clasice, creeaza trei mari
neajunsuri:
-Independenta datelor fata de programele de aplicatii.
Frecvent exista situatii în care mai multe aplicatii folosesc aceleasi date. Programarea clasica necesita
pentru ﬁecare program în parte descrierea aceleasi structuri de date. O modiﬁcare în aceasta structura de
date implica refacerea tuturor programelor care au acces la aceasta. Desi exista posibilitati de
modernizare a programarii clasice prin proceduri, functii si ﬁsiere incluse, totusi dependenta programului
de structurile de date este foarte strânsa în cazul lucrului cu ﬁsiere clasice, ceea ce duce la greutati

deosebite în activitatea de dezvoltare a aplicatiilor.
-Redundanta datelor din ﬁsierele clasice.
Notiunea de redundanta se refera la repetarea unor informatii.
O aplicatie contine în general mai multe ﬁsiere. Acestea au legaturi între ele prin niste date comune.
Aceste date comune (redundante) pot la aplicatii complexe sa ajunga în cantitati foarte mari. Acest lucru
creeaza pe lânga ocuparea unui spatiu de memorare inutil, în special diﬁcultati în actualizarea ﬁsierelor
(deoarece modiﬁcarea unei date comune trebuie sa se faca în toate ﬁsierele care o contin pe aceasta).
-Integritatea datelor.
Notiunea de integritate se refera la faptul ca datele au o anumita structura si ele trebuie sa respecte
anumite corelatii logice. De exemplu, daca avem un câmp care reprezinta vârsta unei persoane, o valoare
negativa introdusa în acesta va determina o 'eroare logica' în date.
Integritatea datelor .reprezinta poate cel mai important lucru pentru o aplicatie complexa. Fisierele clasice
nu au metode speciale de veriﬁcare si protectie a structurilor logice (integritatea datelor) care se creeaza
între datele apartinând unuia sau mai multor ﬁsiere.
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