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Extras
6.1. Prezentare generala
Este un produs MicroSoft folosit pentru tratarea datelor în forma tabelara, asa-numita foaie electronica de
calcul - spreadsheet - feuilles de calcul - pentru tratarea datelor tabelei ca o baza de date si de asemenea
permite reprezentarea graﬁca a informatiei.
Lansarea aplicatiei EXCEL
Se lanseaza ca orice aplicatie Windows, de exemplu se face dublu clic (DC) pe iconita produsului.
Apare fereastra standard pentru o foaie electronica de calcul (ﬁgura de mai jos)
care se compune din:
.linia I - denumirea produsului Microsoft Excel.
.linia a II-a - bara orizontala de sub-meniuri standard pentru un produs Microsoft Oﬃce. Ceea ce
individualizeaza Excel este sub-meniul Data.

.linia a III-a - bara de instrumente standard.
.linia a IV-a  foaia de lucru care reprezinta partea principala a ferestrei si este organizata ca o retea de
linii, numerotate începând cu 1, si coloane, numerotate începând cu A. Dupa epuizarea alfabetului,
coloanele sunt numite AA,&, AZ,BA,&,BZ,&
Intersectia dintre o linie si o coloana se numeste celula si se adreseaza prin litera(e) urmata de un numar.
Adresarea poate ﬁ :
Excel
.relativa, adica într-o formula dintr-o celula se poate utiliza continutul altei celule în calcule, precizând
identiﬁcatorul celulei, iar la copierea formulei adresa celulei se modiﬁca automat, sau
.absoluta si aceasta adresare se foloseste atunci când celula utilizata în formula nu trebuie sa se schimbe
la copierea formulei. Se utilizeaza semnul $ pentru ﬁxarea ﬁe a liniei, ﬁe a coloanei ﬁe a liniei si coloanei
deodata.
Observatie. Daca se adreseaza o celula care nu apartine registrului curent atunci identiﬁcatorul celulei
trebuie sa precizeze si foaia în care se aﬂa celula respectiva Sheetn !LnCm .
Exemple. Celula de pe linia întâi si coloana întâi se adreseaza cu A1, celula de pe linia a treia si coloana a
doua se adreseaza cu B3 etc.
Pentru exempliﬁcarea adresarii relative sa consideram ca în coloana A sunt valorile argumentului functiei
sin, iar în coloana B valorile lui sin în aceste puncte. În celula B2 se scrie formula =sin(A1), se electeaza
celula B2 si se pentru copiere se prinde cu indicatorul mouse-ului de coltul de jos dreapta si se trage în jos
pâna se termina valorile din coloana A. Automat se modiﬁca si celulele argumentului.
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