
CERERE DE DATE DE LA SATELIT 
 

  Pentru a consulta de la distan]\ anumite informa]ii din baza de date a satelitului, utilizatorul Master de la baz\ poate folosi 
op]iunea din MENTOR > Diverse > Confiden]ialitate date > Cerere de date. Macheta care se deschide este folosit\ at^t pentru editarea 
[i criptarea cererii c^t pentru preluarea [i afi[area rezultatului provenit de la satelit. Transmiterea cererii, ca [i răspunsul la cerere sosit 
de la satelit sunt criptate prin parola. În cazul în care se dore[te utilizarea altei parole decât cea implicită (cea deja existentă în liniile 
de date), această parolă trebuie memorată deoarece va fi necesar\ la preluarea rezultatului (răspunsului). ~n partea superioar\ a 
machetei se introduce fraza SQL de selec]ie a informa]iilor necesare de la satelit (figura 1).  

 

 
Fig. 1 

Butonul "Criptare" codifică cererea folosind parola de criptare [i deschide urm\toarea fereastr\ (figura 2) unde se indic\ 
numele [i calea fi[ierului `n care se export\ fraza de interogare. Acest fi[ier trebuie transmis către satelit în vederea obţinerii 
răspunsului.  

 

 
Fig.2 



Dacă lansarea acestei fraze la satelit va genera un răspuns (fraza SQL cu SELECT), fi[ierul răspuns va fi transmis la bază.  
 

 
Fig.3 

 
Con]inutul acestui fi[ier va putea fi vizualizat la baz\ folosind aceea[i machetă "Cerere de date" respectiv butonul "Rezultat" 

dup\ ce `n prealabil s-a introdus parola (dacă pentru cerere s-a folosit parola implicită, atunci nu este necesară modificarea parolei 
existente). Dup\ alegerea fi[ierului r\spuns primit de la satelit (figura 3) rezultatul va fi afi[at `n grila din partea inferioară a ferestrei. 
(figura 4). 

 

 
Fig.4 

 
 ~n cazul `n care Master-ul dore[te modificarea anumitor informa]ii din fi[ierul primit de la satelit, poate folosi aceea[i 



op]iune din MENTOR > Diverse > Confiden]ialitate date > Cerere de date doar c\, de aceast\ dat\, se scrie fraza SQL de modificare a 
datelor satelitului. Evident, în acest caz nu va mai sosi de la satelit nici un răspuns, execuţia frazei UPDATE la satelit încheind ciclul 
deschis de cererea de date. Butonul "Criptare" va deschide macheta cunoscut\ `n care se indic\ numele [i calea fi[ierului `n care se va 
exporta fraza (figura 5). În această situaţie modificarea se realizează pe satelit [i nu mai este necesară trimiterea unui fi[ier răspuns 
către bază. 

 

 
Fig.5 

 
Transmiterea fi[ierului cerere [i preluarea fi[ierului r\spuns se pot face at^t pe suport magnetic c^t si prin E-mail (figura 6, 

7). 
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