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VISUAL FOXPRO 

INTEROGĂRI. LIMBAJUL SQL 

 
                                                                                         Prof. PETRE CLAUDIA 

 Şcoala Gimnazială “Eugen Ionescu”- Slatina 

 

 Caracteristici. Implementare 

1. Implementare 

SQL poate fi folosit în două moduri:  

 direct la terminal, adică în mod comandă (interactiv)  

 în cadrul unor programe scrise într-un limbaj de programare, precum C++, sau Visual Basic, 

Java.  

2. Trăsături caracteristice ale limbajului SQL 

 SQL, ca şi majoritatea limbajelor de programare, foloseşte cuvinte din limba engleză.  

 SQL este un limbaj neprocedural: specifică care sunt informaţiile dorite, nu cum se obţin 

acestea. Cu alte cuvinte, SQL nu cere să fie specificată metoda de acces la date.  

 Execuţia comenzilor SQL asupra înregistrărilor nu se poate face decât secvenţial, asupra câte 

unei singure înregistrări. Setul de înregistrări fiind văzut ca set de linii ale unui tabel.  

 SQL poate fi folosit de un şir de utilizatori, incluzând administratorul bazei de date, 

programatorii de aplicaţii, personalul de management şi multe alte tipuri de utilizatori.  

 SQL include comenzi pentru o varietate de sarcini, incluzând:  

 selecţia unor date  

 inserarea, extragerea şi ştergerea rândurilor dintr-un tabel  

 crearea, modificarea şi ştergerea obiectelor de tip bază de date  

 controlul accesului la baza de date şi la obiectele de tip bază de date  

 verificarea - garantarea consistenţei bazei de date  

La început, sistemele de management a bazelor de date au utilizat un limbaj separat pentru 

fiecare categorie de sarcini în parte. SQL le-a unificat pe toate acestea într-un singur limbaj.  
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3. Cereri de selecţie simplă 

Să considerăm pentru început un exemplu de structuri de tabele sub forma de relationare 1 la 

n ce sunt definite mai jos şi anume: 

Produs Tip Marime    Angajat Tip Marime 

Codp N 10 Coda N 10 

Coda N 10 Nume C 30 

Den C 20 Data_ang D 8 

Categ C 5 Funtia C 10 

Pret N 8 Salariu N 10 

Data_fab D 8 Cod_sef N 10 

Fisa M   

 

Extragerea de date se face cu comanda SQL SELECT. Aceasta este de departe cea mai 

importantă comandă SQL. Ea este deseori folosită în limbajul Fox Pro (Visual Fox Pro) pentru a 

extrage date. Sintaxa în forma simplă este următoarea: 

    SELECT [ALL|DISTINCT] [AliasuriTabele.]ListaCampuri AS AliasCamp; 

    FROM [BazaDeDate!]Tabele [AliasuriTabele]; 

    [[INTO Destinatie]|[TO FILE NumeFisier][ADDITIVE]|[TO PRINTER]|[TO SCREEN]]; 

    [WHERE Conditii1]; 

    [GROUP BY Campuri [HAVING Conditii2]]; 

    [ORDER BY CheieSortare] 
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Vom lua pe rând aceste clauze si le vom explica: 

 ALL|DISTICT  Dacă tabelul sau tabelele specificate de unde se face selecţia (extragerea) are 

mai multe înregistrari identice care satisfac condiţia de selecţie (numite şi înregistrări 

duplicate), atunci sunt extrase sau nu aceste duplicate în funcţie de clauza ALL (implicită) sau 

DISTINCT 

 [AliasuriTabele.]ListaCampuri AS AliasCamp  În acest punct se specifică coloanele 

(câmpurile) ce se vor extrage la selecţie. Putem specifica la numele coloanei şi numele 

tabelelor de unde ele provin (în cazul unei selecţii pe mai multe tabele) folosind alias-ul (Ex.: 

Produs.Codp). Tot aici se poate specifica o nouă denumire (pana la 128 de caractere) pentru 

aceste coloane cu clauza „AS” (Ex.: Produs.Codp AS CodulProdusului). Dacă se vor selecta 

toate coloanele din tabelele cerute în interogare, se va folosi caracterul „*” ce semnifica 

„orice”. În acest loc se pot folosi în loc de nume de câmpuri funcţii de totalizare şi anume:  

- AVG(nume_camp), selecteaza media valorilor unui câmp (coloană) 

- COUNT(nume_camp), numară înregistrarile selectate după o coloană 

- COUNT(*), număra toate înregistrarile 

- MIN(nume_camp), calculează minimul valorilor din coloana specificată 

- MAX(nume_camp), calculează maximul valorilor din coloana specificată 

- SUM(nume_camp), determină suma valorilor din coloana specificată 

 FROM [BazaDeDate!]Tabele [AliasuriTabele]  Această clauză specifică tabelele sursă ce se 

folosesc la interogare 

  

Ex.1 Sa se selecteze toate datele din tabela produs: 

SELECT * FROM Produs 

Ex.2 O listă cu numele în ordine alfabetică, functia, data angajării, vechimea la locul de muncă în 

ani ptr. angajatii din firma: 
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SELECT nume, functia, data_ang AS DataAngajarii,INT((DATE()-data_ang)/365) AS 

VechimeInAni FROM Angajat ORDER BY nume 

Ex.3 O lista cu numarul de produse, maximul valorii intre ele, suma totala a preţurilor acestora ca 

şi inventar: 

      SELECT COUNT(*) AS NumarTotalProduse, MAX(pret) AS ValoareMaxima, SUM(pret)   

      AS Inventar; 

      FROM Produs 

 [[INTO Destinatie]|[TO FILE NumeFisier][ADDITIVE]|[TO PRINTER]|[TO SCREEN]]  

Această clauză specifică destinaţia comenzii SQL. Dacă această clauză nu este specificată, 

rezultatul comenzii va fi transcris pe ecran într-o fereastră de Browse. Destinaţia poate fi un 

tabel (INTO DBF Produs sau INTO TABLE Produs), un cursor (INTO CURSOR 

Prod_temp), sau un vector (INTO ARRAY Prod_vect). 

 [WHERE Conditii]  Introduce condiţia de join dacă se folosesc mai multe tabele şi apoi 

condiţia de selecţie. Condiţiile din această clauză pot fi condiţii de filtru în care intervin 

operatorii logici NOT, AND şi OR care se aplică peste o serie de expresii relaţionale 

exprimate cu ajutorul operatorilor relaţionali. 

Operator Denumire/sintaxă 

= Egal 

== Identic  

<>, !=, # Diferit 

<, >, <=, >= Relaţii 

LIKE Expresie LIKE sablon 

BETWEEN Expresie BETWEEN v1 AND v2 

IN Expresie IN multime 
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Obs.: Este mai simplu a se specifica condiţiile între paranteze pentru a fi siguri de prioritatea 

operatorilor. 

Ex.4: Se cere o listă cu acei salariaţi care au între 5 şi 10 ani vechime, funcţia: inginer sau muncitor, 

salariul cel putin 900 lei, iar numele lor începe cu litera “A”: 

SELECT *; 

FROM Angajat; 

WHERE (INT((DATE()-Data_ang)/365) BETWEEN 5 AND 10); 

AND Functia IN (“Muncitor”,”Inginer”); 

AND Salariu>=900; 

AND Nume LIKE  “A%” 
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PROBLEME PROPUSE 
 

CLASA A X-A 

 

X.10  O societate comercialǎ trebuie sǎ calculeze salariul pentru angajați. 

Pentru problema de mai sus: 

1. Creaţi o agendă de lucru nouă cu numele societate comercialǎ.xls. 

2. Modificaţi numărul de foi de calcul prestabilit pentru agenda de lucru la două foi de calcul. 

3. Setaţi prima foaie de calcul a agendei de lucru astfel: format A4, orientare orizontalǎ, margini: 

sus 1.82 cm, jos 1.85 cm, stânga 1.65 cm, dreapta 1.62 cm, antet 1.09 cm, subsol 1.05 cm.  

4. Realizaţi un antet (Header) care să conţină: secțiunea din stânga textul SALARIAȚI, secțiunea 

din dreapta numărul paginii (opțiunea inserare automatǎ numǎrul paginii).  

5. Realizaţi un subsol (Footer) care să conţină: secțiunea din stânga text cu numele şi prenumele 

vostru, secțiunea din centru textul SALARIU, secțiunea din dreapta data şi ora curentă (opțiunea 

inserare automatǎ datǎ şi timp).  

6. Creaţi în prima foaie de calcul (Sheet1) un tabel cu următoarele câmpuri:  NumeSalariat, 

Departament, SalariuBazǎ, Vechime, SporVechime, Impozit, CASS, SalariuNet. 

7. Redenumiţi foaia de calcul salariu_angajați. 

8. Se vor scrie datele pentru primele trei câmpuri, pentru minim 5 persoane, restul calculându-se 

prin formule dupǎ cum urmeazǎ: 

o tranşa de vechime ȋn muncǎ (SporVechime) va fi: 

I. 5% cota la salariul de bazǎ pentru o vechime cuprinsa între 3-5 ani; 

II. 10% cota la salariul de bazǎ pentru o vechime de la 5 la 10 ani; 

III. 15% cota la salariul de bazǎ pentru o vechime de la 10 la 15 ani; 

IV. 20% cota la salariul de bazǎ pentru o vechime de la 15 la 20 ani; 

V. 25% cota la salariul de bazǎ pentru o vechime de peste 20 ani. 

o cota unicǎ de impozitare  a veniturilor (Impozit) va fi 16% din SalariuBazǎ +Vechime 

o Contribuția pentru Asigurǎri Sociale de Sǎnǎtate (CASS) va fi 6.5% din SalariuBazǎ + 

SporVechime -Impozit; 

o salariu net se va calcula dupǎ formula SalariuNet = SalariuBazǎ + SporVechime -Impozit- 

CASS 
 

Profesor Alexandru CAZAN,  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”- Brǎila 
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X.11  O unitate şcolarǎ are de prezentat rezultatele la examenul de bacalaureat. 

Pentru problema de mai sus: 

1. Creaţi o agendă de lucru nouă cu numele examene.xls. 

2. Realizați în prima foaie de calcul (Sheet1) un tabel care va conține urmǎtoarele câmpuri: 

NumeCandidat, Proba A, Proba D, Proba C, Proba Ea), Proba Ec), proba Ed), Media, 

Rezultat. 

3. Redenumiţi foaia de calcul bacalaureat. 

4. Sǎ se introducǎ cel puțin 5 elevi cu notele corespunzǎtoare, sǎ li se calculeze media şi sǎ se 

afişeze rezultatul admis sau respins. 

5. Pentru elevii respinşi rezultatul sǎ fie scris cu culoarea roşu şi înclinat. 

 

Obs.  

 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A  

 Evaluarea competenţelor digitale – proba D  

 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C  

 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă  

 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă  

 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă 

 Elevilor respinşi la cel puțin o probǎ li se va atribui media 0. 
 

Profesor Alexandru CAZAN,  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil”- Brǎila 


