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PARTEA I 
Capitolul I 

 

ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL ELECTRONIC 
 
I.1. Prelucrarea automată a informaŃiei 
 
Orice sistem (social, economic etc) culege, stochează, vehiculează, prelucrează informaŃii. 

Pe măsura dezvoltării societăŃii, a accelerării ritmului de dezvoltarea a ştiinŃelor, volumul de 
informaŃii a crescut şi este aproape de neconceput o activitate fără ajutorul unei maşini care să ştie 
să modeleze şi să  manipuleze informaŃia. O astfel de maşină este calculatorul electronic. 

In contextul unui ritm foarte ridicat de dezvoltare al societăŃii a apărut şi  s-a dezvoltat o 
ştiinŃă care înglobează un complex de discipline şi are drept scop prelucrarea raŃională a 
informaŃiilor prin intermediul calculatoarelor electronice. Această ştiinŃă este informatica. Astăzi 
informatica este divizată în subdomenii ca: arhitectura calculatoarelor, sisteme de operare, algoritmi 
şi structuri de date, limbaje de programare, ingineria programării, calcule numerice.  

 
 

I.2. Arhitectura calculatoarelor electronice 
Acest domeniu al informaticii studiază modul în care sunt organizate resursele fizice (hard) 

ale unui calculator electronic, precum şi modul în care acestea interacŃionează pentru a putea obŃine 
un sistem eficient, sigur şi util. 

Este bine de precizat mai întâi ce înŃelegem printr-un sistem de calcul electronic  
(calculator electronic). Îl vom privi ca pe o structură concepută să permită culegerea, stocarea şi 
prelucrarea oricărui tip de informaŃie. Vom face distincŃie între cele două tipuri de resurse ale 
acestuia: HARD şi SOFT. 

Resursele HARD (fizice) constituie partea de echipament, de aceea se mai numesc şi 
hardware. Acestea constituie nivelul inferior al sistemului de calcul electronic care este construit 
pe baza unor componente electronice, magnetice, optice, mecanice sau electromecanice de  
complexitate ce diferă de la o variantă constructivă la alta. Dintre componentele hardware ale unui 
calculator electronic sunt demne de reŃinut: procesorul, memoria internă, magistralele de date şi 
comenzi, dispozitivele periferice de intrare / ieşire, memoria externă. Le vom analiza pe fiecare în 
parte. 

Pentru a ne forma o imagine exactă asupra a ceea ce reprezintă un calculator este bine de 
avut în considerare următoarea schemă: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistem de operare 

HARDWARE 

FIRMWARE 

U  T  I  L  I  Z  A  T  O  R 
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Nivelul firmware reprezintă o extensie a celui hardware, dar şi o parte componentă a 
sistemului software. El cuprinde programe de control pentru componentele sistemului de calcul 
electronic.  

Al treilea nivel îl reprezintă sistemul de operare care asigură interfaŃa între utilizator şi 
calculator, permiŃând gestionarea tuturor resurselor hard şi soft ale acestuia din urmă. 

 
 
I.3. Structura componentei HARDWARE a unui calculator electronic 
 
FuncŃiile componentei HARDWARE 

� FuncŃia de memorare 
� FuncŃia de comanda şi control 
� FuncŃia de prelucrare 
� FuncŃia de intrare-ieşire 

(1) FuncŃia de memorare este asigurată de către memoria internă şi memoria externă. 
Prin această funcŃie se realizează memorarea datelor şi programelor pe care calculatorul le 
prelucrează. Astfel în memoria internă se păstrează programele şi datele cu care acestea lucrează la 
un moment dat, iar în memoria externă se păstrează programele şi datele de care calculatorul poate 
avea nevoie pe tot parcursul utilizării acestuia. 

(2) FuncŃia de comandă şi control asigură extragerea instrucŃiunilor din memoria internă, 
analiza şi executarea operaŃiilor implicate de către acestea, extragerea datelor de intrare din 
memoria internă, depunerea datelor rezultate (date de ieşire) în memoria internă. Este asigurată de 
către unitatea de comandă şi control, parte integrantă a microprocesorului. 

(3) FuncŃia de prelucrare asigură efectuarea operaŃiilor aritmetice elementare (adunare, 
scădere, înmulŃire, împărŃire) şi logice (ŞI, SAU şi NOT). FuncŃia este asigurată de către unitatea 
aritmetică şi logică, parte componentă a procesorului. 

(4) FuncŃia de intrare-ieşire. Prin această funcŃie se asigură introducerea datelor şi 
programelor din exteriorul calculatorului în memoria internă sau externă acestuia,  precum şi 
livrarea către exterior a datelor de ieşire rezultat al prelucrărilor. 

Arhitectura componentei hardware a unui calculator electronic 
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calculatorului" şi este cunoscută şi sub numele de microprocesor. Ea controlează întreaga activitate 
a calculatorului. Din punct de vedere fizic, microprocesorul (µP) este un circuit integrat capsulat 
(cip) montat pe placa de bază prin intermediul unor picioruşe numite pini.  

Sistemul de memorare a informaŃiei de către microprocesor (µP), ca şi cel al unităŃii de 
memorie internă (umi), este cel electronic. Pentru a înŃelege mai bine modul de realizare a funcŃiilor 
microprocesorului, vom prezenta, într-o formă simplificată, acest sistem de memorare. Nodurile 
reŃelelor electronice care compun microprocesorul sau memoria internă se pot găsi, la un moment 
dat în una din următoarele două stări: 0 – circulă curent electric de joasă tensiune sau 1 – circulă 
curent electric de înaltă tensiune. InformaŃia va fi memorată codificat ca succesiuni de stări 0 sau 1 
ale nodurilor de reŃea, adică, convenŃional vorbind, prin numere exprimate în sistemul de numeraŃie 
2 (folosind doar cifrele 0 şi 1). 

Revenind la prezentarea microprocesorului, precizăm că, din punct de vedere fizic, este 
format din circuite electronice capabile să interpreteze şi să execute comenzile transmise sub formă 
de instrucŃiuni. InstrucŃiunile,  ca orice informaŃie, sunt memorate în memoria microprocesorului 
pe principiul electronic, adică ca şiruri de cifre binare. Această reprezentare a instrucŃiunilor se 
realizează în cadrul unor programe tip cod maşină. Pentru executarea instrucŃiunilor şi a operaŃiilor 
indicate de către acestea, unitatea de comandă şi control, o componentă logică a 
microprocesorului, apelează la o altă componentă logică a acestuia, şi anume unitatea aritmetico-
logică. InstrucŃiunile şi datele asupra cărora se operează sunt memorate în memoria 
microprocesorului organizată, logic vorbind, sub formă de registre. Când procesorul execută o 
instrucŃiune, din memoria internă sunt aduşi în registre operanzii şi operatorii ce intră în 
componenŃa expresiilor aritmetice sau logice de evaluat. Evaluarea se face de către unitatea 
aritmetico-logică. Aceasta are implementaŃi algoritmi necesari executării următoarelor tipuri de 
operaŃii: 

� Cele patru operaŃii aritmetice de bază: adunarea, scăderea, înmulŃirea şi împărŃirea; 
� OperaŃiile logice AND, OR, NOT, XOR. 
Microprocesorul dispune, după cum am precizat anterior, de memorie proprie partajată în 

locaŃii de memorie numite registre. Pentru a da posibilitatea regăsirii informaŃiei memorate în 
registrele microprocesorului, acestea sunt adresabile prin intermediul unor etichete, notaŃiile 
convenŃionale ale acestora fiind A, B, …, Z, un registru cu o semnificaŃie aparte fiind cel cu eticheta 
IP (Instruction Program). Acesta din urmă va reŃine adresa din memoria internă a instrucŃiunii ce 
urmează a fi executată. Vom reveni asupra principiului general de funcŃionare al sistemului de 
calcul electronic. 

Unitatea de memorie internă (umi) este componenta calculatorului care permite memorarea 
datelor şi a programelor care se execută la un moment dat. InstrucŃiunile programelor sunt preluate 
(prin intermediul unităŃii de comandă şi control a microprocesorului) şi interpretate de către 
microprocesor (fiind memorate în registrele acestuia). Prin intermediul unităŃii aritmetico-logice, 
sunt executate. Aceasta este responsabilă cu evaluarea expresiilor aritmetice şi logice prezente  în 
instrucŃiuni, precum şi cu executarea celorlalte instrucŃiuni de intrare/ieşire, de decizie sau repetitive 
prezente în programul cod maşină. 

Principiul de memorare a informaŃiilor în memoria internă este cel electronic, adică acelaşi 
cu cel prezentat pentru memorarea informaŃiilor de către microprocesor. Fiecare bit  (poziŃie binară 
ca unitate elementară de măsură a memoriei) este reprezentat printr-un comutator electronic 
individual, care prezintă două stări: 

� comutator ON - cifra binară 1 
� comutator OF -  cifra binară 0 
Aceste comutatoare sunt componente ale circuitelor integrate numite cipuri. De remarcat 

faptul că, datorită modului de memorare a informaŃiei în memoria internă (cel electronic), aceasta 
este volatilă. Acest lucru înseamnă că informaŃia poate fi păstrată în memoria internă doar atâta 
timp cât aceasta se găseşte sub tensiune.  
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În concluzie, memoria interna memorează codurile binare ale informaŃiilor. Unitatea de 
măsura elementara a memoriei este bit-ul (o poziŃie binară). Multiplii acestei unităŃi elementare de 
măsură a memoriei sunt: 

            Byte = 8 bits 
            Kb = 1024 bytes 
            Mb = 1024 Kb 

Gb = 1024 Mb. 
Pentru a uşura regăsirea informaŃiei în memoria internă a calculatorului, cifrele binare 

componente ale codului sunt grupate în bytes (octeŃi) sau cuvinte (4 octeŃi), pe care le poate 
prelucra procesorul. Memoria internă este împărŃită în locaŃii de memorie identificate printr-o 
adresă unică, adică ea este adresabilă. Adresa unei informaŃii reprezintă numărul de ordine al bit-
ului de început zonei în care este memorată informaŃia. 

Una dintre caracteristicile importante ale memoriei interne este capacitatea, adică numărul 
maxim de poziŃii binare ce pot fi memorate. PerformanŃele unui calculator electronic sunt în bună 
măsură determinate de capacitatea de memorie. 

Există două tipuri de memorie internă: 
Memoria ROM (Read Only Memory) este acea parte a memoriei interne care permite 

citirea (regăsirea) informaŃiei, fără ca aceasta să poată fi modificată (deci fără a se putea efectua 
operaŃia de scriere). Este o memorie remanentă  (adică informaŃia se poate păstra chiar şi după 
scoaterea de sub tensiune a calculatorului). Ea este utilizată pentru înscrierea de către producător a 
informaŃiilor de tip firmware destinate iniŃierii lucrului cu calculatorul la punerea sub tensiune a 
acestuia şi interfeŃei sistemului de calcul cu sistemul de operare. 

Memoria RAM (Random Access Memory) este acea parte a memoriei interne din care se 
pot citi şi, în acelaşi timp, în care se pot scrie informaŃii de către utilizator. Ea este volatilă (nu 
păstrează informaŃia decât atâta timp cât calculatorul este sub tensiune). În această zonă a memoriei 
interne se memorează programele activate ale sistemului de operare şi programele utilizatorului 
lansate dat în execuŃie precum şi datele asupra cărora operează acestea la un moment. Aici sunt 
înregistrate iniŃial, sub formă de texte (format sursă), programele realizate de utilizator, pe timpul 
editării lor de către utilizator prin intermediul editorului de programe.  

O caracteristică importantă a memoriei interne este capacitatea memoriei RAM. De ea 
depinde lungimea maximă a unui program ce poate fi încărcat la un moment dat în memoria internă 
pentru execuŃie de către microprocesor. 

Programul se execută (rulează) doar după ce a fost încărcat în memoria RAM a 

calculatorului. Este necesară încărcarea în memorie atât a programului cât si a datelor cu care 
acesta lucrează la un moment dat. Rezultatele prelucrărilor sunt depuse, de asemenea în memoria 
internă. Toate aceste informaŃii sunt memorate în zone de memorie internă sub formă de coduri 
binare compuse din bits (poziŃii binare). 

InformaŃia se transferă la nivel de Bytes în sau din memoria internă a unui calculator dinspre 
sau înspre registrele microprocesorului prin intermediul unor operaŃii de intrare-ieşire coordonate de 
către unitatea de comandă şi control a microprocesorului. OperaŃiile realizate de către acesta în 
acest scop sunt: 

� depozitarea secvenŃelor de bits în memoria internă (store) 
� extragerea secvenŃelor de bits din memoria internă (fetch). 

Depozitarea se face prin schimbarea stării comutatoarelor corespunzătoare noii valori 
memorate. Vechile valori aflate în aceeaşi  zonă se vor pierde. 

Extragerea informaŃiei din memoria internă reprezintă copierea secvenŃelor de bits 
corespunzătoare informaŃiilor în registrele procesorului. OperaŃia nu modifică starea comutatoarelor 
din memoria internă, ci doar pe cea din registrele microprocesorului. 

Executarea unui program de către calculatorul electronic se face conform unei scheme care 
evidenŃiază principiul de funcŃionare a acestuia:  

- programul de executat trebuie să fie prezent în memoria internă împreună cu datele 
asupra cărora acesta lucrează la un moment dat; 
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- unitatea de comandă şi control a microprocesorului asigură transferarea în registrele 
acestuia a instrucŃiunilor care intră în componenŃa acestuia, în ordinea logică de 
execuŃie, conform algoritmului ce a stat la baza scrierii programului; 

- codul binar al instrucŃiunii, operanzii şi operatorii sunt memorate în registrele 
microprocesorului; în registrul IP se memorează adresa din memoria internă a 
instrucŃiunii care urmează logic a fi executată în program; 

- rezultatele obŃinute ca urmare a executării instrucŃiunii sunt depuse în registrele 
microprocesorului, fiind apoi transferate în zonele de memorie internă rezervate 
variabilelor corespunzătoare din program. 

Unitatea de memorie externă  (ume) 
Memoria externă se materializează prin unităŃi pentru suporturi tehnice reutilizabile de tip 

electromagnetic sau optic necesare stocării informaŃiei pe o perioadă de timp mai mare, chiar de la o 
sesiune de lucru la alta. În cazul suporŃilor magnetici (discuri), informaŃia se păstrează codificat în 
formă binară prin magnetizarea particulelor feromagnetice ce acoperă suprafaŃa suporŃilor tehnic 
după două direcŃii de magnetizare, corespunzător celor două poziŃii binare (acest principiu de 
memorare, numit electromagnetic, conferă memoriei externe caracteristica de memorie remanentă 
sau nevolatilă). 

     Suporturile de informaŃie ce constituie memoria externă sunt accesate prin intermediul 
unităŃilor de disc (fix sau mobil), a unităŃii de disc compact (CD-ROM), a unităŃilor de tip flash 
memory cuplate la calculator prin interfeŃe de tip USB. 

Unitatea de disc 
Unitatea de disc permite utilizarea ca suport de informaŃie a discurilor flexibile (mobile) şi a 

discurilor rigide (fixe). 
Discurile flexibile (Floppy Disk - Fpd) sunt utilizabile prin intermediul unităŃii de disc 

flexibil. Ele sunt formate din discuri de material plastic acoperite cu un strat de  substanŃă cu 
proprietăŃi feromagnetice. Acestea pot fi magnetizate după direcŃii pozitive sau negative, 
corespunzătoare cifrelor binare 1 şi respectiv 0. Înscrierea / citirea informaŃiei pe / de pe suprafaŃa 
discului flexibil se realizează prin intermediul unor capete de citire / scriere. Acestea pot „vizita” 
suprafaŃa discului prin intermediul unei „ferestre” care se deschide în momentul introducerii 
discului în unitatea de floppy-disk. Pentru ca întreaga suprafaŃă să poată fi vizitată de către capetele 
de citire / scriere,  discului i se imprimă o mişcare de rotaŃie, cu o viteză relativ mare, de către un 
dispozitiv electromecanic care acŃionează asupra axului central al acestuia. Capacitatea de memorie 
a unui disc mobil nu depăşeşte, la ora actuală, 2Mb. 

Discurile fixe (Hard Disk - Hdd) sunt alcătuite din mai multe discuri de aluminiu acoperite 
cu un strat de substanŃă cu proprietăŃi electromagnetice. Fiecare din feŃele discurilor, cu excepŃia 
primei şi a ultimei,  poate memora informaŃie. Principiul de memorare este acelaşi ca şi la floppy 
disk-uri. 

Discurile sunt suporŃi de informaŃie cu acces direct. Accesul direct la informaŃie este 
asigurat prin împărŃirea discului, din punct de vedere logic, în locaŃii de memorie care au adresă 
unică. Pentru constituirea adresei unice a acestor locaŃii de memorie, suprafaŃa discurilor este  
„împărŃită” în cercuri concentrice numite piste (tracks), care la rândul lor sunt împărŃite în arce de 
cerc egale, numite sectoare (sectors). În aceste sectoare informaŃia este memorată bit după bit, octet 
după octet. La nivelul fiecărui octet se memorează un caracter. Chiar dacă mărimea fizică a unui 
sector diferă funcŃie de poziŃia pistei pe care se găseşte, cantitatea de informaŃie ce o memorează 
este aceeaşi şi anume 512 octeŃi. Pistele cu aceeaşi “casă “ (aflate la aceeaşi distanŃă faŃă de axul 
central al discului) formează un cilindru (cylinder). 

Adresa unei locaŃii de memorie pe disc este o dată formată din trei elemente: numărul 
cilindrului (corespunde numărului de ordine al pistei pe disc), numărul pistei în cadrul cilindrului 
(corespunde numărului feŃei de disc), numărul de ordine al sectorului în cadrul pistei. 
Adresabilitatea locaŃiilor de memorie de pe disc permite regăsirea informaŃiei în acces direct. 

Trebuie remarcat faptul că împărŃirea discului în locaŃii (mai exact în piste şi sectoare) este o  
operaŃie logică şi se realizează de către utilizator prin intermediul unui program special  al 
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sistemului de operare. Această operaŃie poartă numele de formatare. Ea împarte suprafaŃa discului 
în piste şi sectoare, le numerotează, constituind sistemul de adrese. Se verifică, de asemenea, prin 
operaŃii de citire / scriere dacă suportul nu este defect. Dacă un disc nu este formatat nu poate fi 
folosit. Prin operaŃia de formatare sunt detectate şi eventualele zone defecte fizic (bad sector) şi ele 
sun izolate. OperaŃia de formatare a unui disc magnetic se încheie cu succes dacă numărul de zone 
defecte depistate este relativ. mic. 

Capacitatea de memorie a hard disk-ului este mult mai mare decât a floppy disk-ului. Dacă 
un floppy disc poate memora până la 2 Mb, hard disk-urile ajung la câteva zeci de gigabytes (Gb). 

Unitatea de decodare a discului compact (CD-ROM). 
Unitatea de disc compact CD – ROM (Compact Disk Read Only Memory) asigură 

posibilitatea accesării de informaŃie aflată pe un suport optic special de pe care se pot citi, dar nu se 
poate scrie informaŃie, numit CD (Compact Disk). SuprafaŃa sa din aluminiu conŃine mici cavităŃi 
care reflectă către un senzor de lumină raza unui laser. InformaŃia se poate înscrie pe CD prin 
intermediul unui dispozitiv special, numit CD-Writer. Un CD are o capacitate şi viteză de regăsire a 
informaŃiei mult mai mare decât floppy disk-ul, dar mai mică decât a hard disk-ului. Se foloseşte în 
general pentru distribuirea unor pachete de programe de dimensiuni mari, pentru memorarea de 
fişiere cu imagini sau sunete. 

InterfeŃele de intrare-ieşire asigură transferul de informaŃie între sistemul de calcul şi 
exteriorul acestuia, precum şi între diferitele  componente ale calculatorului (microprocesor, 
memoria internă şi memoria externă). Acest lucru se realizează prin intermediul unor echipamente 
specializate numite dispozitive periferice. Ele sunt de trei categorii: 

a) dispozitive de intrare (Input Devices). Sunt utilizate pentru transmiterea informaŃiilor din 
exterior către calculator. Se realizează astfel operaŃia de citire (read). Din categoria dispozitivelor 
periferice de intrare fac parte: tastatura, cititorul de cartele, cititorul de bandă perforată, mouse-ul, 
scanner-ul, microfonul, creionul electronic. Principiul de funcŃionare a unui astfel de dispozitiv 
periferic este următorul: 

� rezultatul codificării binare a informaŃiei se transferă în memoria dispozitivului periferic; 
� se preia informaŃia ce trebuie introdusă; 
� se împarte în unităŃi de informaŃie prin utilizarea unui algoritm propriu; 
� se codifică fiecare unitate de informaŃie într-o secvenŃă de bits; 
� se transferă informaŃia codificată spre memoria internă a calculatorului; 
� se depozitează informaŃia recepŃionată şi cantonată în memoria internă pe suporŃii de 

informaŃie ai memoriei externe. 
b) dispozitive de ieşire (Output Devices): sunt utilizate pentru a face posibilă recepŃionarea 

şi interpretarea de către utilizator a rezultatelor prelucrării datelor de intrare, ca urmare a executării 
unor programe sau a execuŃiei unor comenzi transmise de către acesta. Se realizează astfel operaŃia 
de scriere (write). Din categoria acestor dispozitive periferice fac parte: imprimanta, ecranul 
monitorului, masa de desen (plotter-ul), difuzorul, perforatorul de bandă, perforatorul de cartele. 
Prin operaŃia de ieşire, secvenŃele de bits ale memoriei interne  sunt decodificate şi prezentate sub o 
formă inteligibilă pentru utilizator. 

De exemplu, imprimanta primeşte de la calculator un şir de octeŃi ce reprezintă coduri de 
caractere. Ea decodifică fiecare octet obŃinând câte un caracter, după care activează mecanismul 
prin care tipăreşte caracterul respectiv pe hârtie. 

c) Dispozitivele de intrare-ieşire (Input-Output Devices), realizează comunicarea în ambele 
sensuri: de la utilizator către calculator şi invers. Se realizează astfel operaŃii de citire (read) , dar şi 
de scriere (write). Din categoria acestor dispozitive periferice fac parte: interfaŃa de teletransmisie, 
modemul, placa multimedia. 

Deoarece nu ne propunem realizarea unei documentaŃii tehnice a arhitecturii unui sistem de 
calcul electronic, ci doar câteva precizări care să înlesnească înŃelegerea principiilor generale de 
funcŃionare ale calculatoarelor electronice de care viitorii utilizatori ale acestora, mai cu seamă în 
rezolvarea de probleme cu caracter economic, vom prezenta în continuare doar acele dispozitive 
periferice de intrare-ieşire care sunt cel mai des utilizate. 
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În operaŃiile de intrare-ieşire, dispozitivele periferice folosesc suporturile de informaŃie. 
Acestea sunt obiecte folosite de către calculator pentru transmiterea şi stocarea informaŃiilor între 
utilizator şi calculator. 

Suporturile de informaŃie cel mai des utilizate sunt hârtia şi suportul electromagnetic sau 
optic. Putem da următoarea clasificare: 

(1) Reutilizabile : pe acestea se pot executa mai multe operaŃii de scriere în aceeaşi zonă a 
suportului (prin scrierea noii informaŃii, vechea informaŃie se pierde). Acestea sunt, în general, 
suporturi magnetice (discuri fixe sau mobile). 

(2) Nereutilizabile : suporturi de informaŃie pe care se poate executa o singură operaŃie de 
scriere pe aceeaşi zonă de suport. În general astfel de suporturi sunt cele de hârtie. 

 
 Vom prezenta în continuare principalele dispozitive periferice ce asigură efectuarea 

operaŃiilor de intrare/ieşire.  
(a) Ne vom ocupa mai întâi de tastatură şi mouse, două dintre dispozitivele periferice de 

intrare cel mai des utilizate. 
(a1) Tastatura : este dispozitivul standard de intrare. Comenzile transmise de la tastatură 

reprezintă succesiuni de caractere, codul fiecărui caracter fiind transmis prin apăsarea tastei 
corespunzătoare caracterului. Fiecare caracter are corespondenŃă unică cu un cod numeric, numit 
cod ASCII. Tastele se pot grupa în 4 categorii: 

(1) Taste alfanumerice: utilizând aceste taste se pot genera şi transmite către calculator 
codurile ASCII ale următoarelor categorii de caractere: 

- cifre: 0, 1,… ,9 
- litere:  a, b,…, z, A, … ,Z 
- caractere speciale:  %, !, ?, &, $, @, #, ^, *, (, ), -, _, +, =, \, |, ;, :, „ , ., spaŃiu (bara de 
spaŃiu: Space sau SpaŃiu). 
(2) Taste de editare : sunt utilizate pentru editarea unui text – scrierea şi /sau corectarea lui. 

Pentru această operaŃie se folosesc programe speciale numite editoare de texte. Textul de editat 
apare pe ecranul monitorului, poziŃia curentă pe ecran fiind indicată printr-o bară orizontală sau 
verticală numită cursor. Cu ajutorul acestor taste se pot realiza următoarele operaŃii: 

• deplasare în text: tastele direcŃionale(     ,     ,  ,   )- deplasarea cu un caracter în sensul 
indicat de săgeată; tastele Page UP şi Page Down care realizează deplasarea în sus şi în jos cu câte 
o pagină ecran; tastele End şi Home, realizează deplasarea la sfârşitul sau începutul rândului curent 
al textului.  

• stabilirea tipului de corectura: se poate stabili modul în care se va face corectura prin 
comutarea între corectura cu suprascriere şi corectura cu inserare prin utilizarea tastei comutator 
Insert. In corectarea cu suprascriere, înscrierea noului caracter se face în poziŃia cursorului, iar 
vechiul caracter dispare. In corectarea cu inserare, caracterul introdus se înscrie în poziŃia curentă a 
cursorului, iar textul se deplasează cu o poziŃie la dreapta. 

• corectura unui text prin ştergerea unui caracter: se utilizează tasta Delete (pentru ştergerea 
caracterului curent) sau Backspace (pentru ştergerea caracterului din stânga poziŃiei curente). 

(3) Tastatura numerică este construită pentru introducerea caracterelor numerice (cifrele 
0,1, … ,9) precum şi a codurilor pentru operatorii aritmetici “+”(adunare), “-“(scădere), 
”*”(înmulŃire), ”/”(împărŃire), tasta “.”     (punctul zecimal). 

(4) Tastele funcŃionale: avem pe tastatură un grup de 12 taste nemerotate F1, F2, …, F12. 
Acestea au ataşate diferite comenzi specifice programului care controlează activitatea calculatorului 
la un moment dat. De exemplu, în majoritatea programelor tasta F1 este folosită pentru apelarea 
funcŃiei HELP (ajutor) care furnizează informaŃii suplimentare despre funcŃionarea programului. 
Tot în grupul tastelor funcŃionale se încadrează şi tastele pentru transmiterea de comenzi: retur de 
car – Carriage Return sau Enter, salt al cursorului cu un anumit număr de coloane (tasta Tab), 
anularea unei comenzi (ESC), tipărirea conŃinutului informaŃional al ecranului la imprimantă (Print 
Screen), suspendarea temporară a execuŃiei unui program (Pause / Break). 

În aceeaşi categorie intră şi tastele: 
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• Caps Lock – comută tastatura între starea în care  generează codul literelor mici şi starea în 
care generează literele mari. Această tastă se foloseşte atunci când se doreşte transmiterea unui 
număr mai mare de litere mari sau mici. In caz contrar se poate folosi combinaŃia Shift + litera 
respectivă. 

• Num Lock comuta tastatura numerică între starea de tastatură numerică şi starea de editare. 
• Tasta Insert comuta modul de corectură în text, între corectura cu suprascriere  şi corectura 

cu inserare. 
(a2) Mouse-ul - este un dispozitiv periferic de intrare care poate fi folosit în programe cu 

interfeŃe grafice în scopul selectării unor obiecte de pe ecran ceea ce are ca efect efectuarea de 
operaŃii conform codului program asociat obiectului grafic respectiv. El se utilizează numai în acele 
programe care realizează pe ecran interfaŃa utilizator-calculator prin tehnica ferestrelor şi a casetelor 
de dialog, tehnica meniurilor, tehnica obiectelor. 

Utilizarea mouse-ului presupune tratarea ecranului monitorului ca o masă virtuală de lucru. 
Pe aceasta poziŃia mouse-ului este marcată printr-un semn grafic numit cursor mouse. Deplasarea 
mouse-ului pe masa de lucru are ca efect deplasarea cursorului acestuia pe ecran în direcŃia 
corespunzătoare. Mouse-ul poate conduce la executarea  următoarelor operaŃii: 

� OperaŃia de indicare (point) în care cursorul este deplasat pe ecran  pentru a indica un 
obiect; 

� OperaŃia clic (click) - acŃionarea scurtă a unui buton al mouse-ului; 
� OperaŃia dublu clic (double click) - acŃionarea  scurtă de 2 ori a butonului din stânga  

mouse-ului; 
� OperaŃia de glisare (drag) - deplasarea mouse-ului cu butonul din stânga apăsat. 
(b) Dintre dispozitivele periferice de ieşire vom prezenta în continuare ecranul monitorului 

şi imprimanta. 
(b1) Ecranul monitorului: dispozitivul standard de ieşire pe care se afişează comenzile 

transmise, mesajele primite de la calculator sau rezultatul prelucrărilor.  
Monitoarele pot funcŃiona în două moduri de lucru: modul de lucru text  şi modul de lucru 

grafic. 
Monitoarele diferă între ele din punct de vedere constructiv şi, implicit, din punctul de vere 

ale caracteristicilor de funcŃionare: dimensiunea ecranului (14”, 15”, 17”, 21” etc.), rata de refacere 
a imaginii pe ecran (măsurată în KHz), rezoluŃia (influenŃează calitatea imaginii, mai ales în cazul 
modului de lucru grafic) etc. 

În modul de lucru text, pentru memorarea informaŃiei afişate pe ecran şi posibilitatea 
reînprospătării acesteia prin operaŃia de refresh este utilizată o parte a memoriei interne RAM a 
calculatorului. În această situaŃie, ecranul monitorului este împărŃit, de regulă, în 80 de coloane şi 
25 de linii, fiecare poziŃie în cadrul ecranului a cursorului fiind adresabilă prin intermediul a două 
coordonate: (Act, Oct), unde Act reprezintă abscisa punctului, adică numărul de ordine al coloanei, 
iar Oct este ordonata punctului curent, adică numărul de ordine al liniei ecranului. Originea axelor 
de coordonate, adică punctul de coordonate (0,0) este situată în colŃul din stânga sus al ecranului. 

În modul de lucru grafic monitorul utilizează o zonă de memorie specială aflată pe placa 
grafică a computerului. În acest caz ecranul monitorului este format din puncte numite pixeli, ale 
căror coordonate sunt date de cupluri de numere de forma (Apg, Opg). Numărul de puncte pe 
abscisă şi, respectiv pe ordonată formează rezoluŃia ecranului. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât 
imaginea afişată pe ecran este mai clară. 

Din punct de vedere constructiv şi al principiului de funcŃionare, ecranul monitorului poate 
face parte din următoarele categorii:  

• cu cristale lichide LCD 
• cu plasmă PDP 
• cu tuburi catodice CRT 
Din punct de vedere al semnalelor video, monitoarele pot fi clasificate în digitale şi 

analogice. 
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(b2) Imprimanta este echipamentul periferic care asigură transferul informaŃiilor aflate în 
memoria calculatorului pe suport de hârtie. Ele sunt indispensabile în orice activitate ce presupune 
automatizarea prelucrării datelor. Caracteristicile constructive determină în bună parte şi categoria 
de lucrări pe care acestea le pot executa. Astfel sunt imprimante care permit doar modul de lucru 
text, adică doar imprimarea rapoartelor sub formă de texte, altele care permit şi afişarea elementelor 
de grafică sau a imaginilor, adică care lucrează în modul grafic. 

După modul în care imprimantele asigură afişarea pe suport hârtie a informaŃiilor de ieşire, 
imprimantele se pot clasifica în imprimante cu ace (folosesc pentru imprimare riboane de bandă 
tuşată), cu jet de cerneală (INK JET), cu tonner (LASER).  

Toate caracteristicile constructive amintite determină o serie performanŃe diferite de 
imprimare. Astfel putem vorbi de viteza de imprimare (dată în numărul de caractere afişabile pe 
minut), rezoluŃia grafică (determină calitatea elementelor grafice sau a imaginilor imprimate), 
costul imprimantei şi a consumabilelor utilizate (riboane, cartuşe cu cerneală sau tonner). 

 
 
I.4. Clase si familii de calculatoare 
 
ExistenŃa unei mari varietăŃi de calculatoare electronice ne determină să luăm în considerare 

şi o mare varietate de criterii de clasificare a echipamentelor electronice de calcul: capacitatea 
memoriei, setul de instrucŃiuni, lungimea cuvântului, viteza de calcul. 

Din punct de vedere al caracteristicilor constructive literatura de specialitate clasifică 
sistemele electronice de calcul pe generaŃii, astfel: 

a) GeneraŃia I (1946-1956) caracterizata prin: 
- tehnologie: cu tuburi electronice; 
- viteza de calcul de câteva mii de operaŃii pe secundă; 
-   programare în cod maşină şi în limbaje de asamblare; 
- memoria internă se caracterizează printr-o capacitate  mică. 

b) Generatia II (1956-1964): 
- tehnologie cu tranzistoare şi diode; 
- memoria internă are o capacitate sporită; 
- apare memoria externă pe suport magnetic; 
- viteza de calcul creşte până la 100-200 de mii de operaŃii pe secundă; 
- se concep primele sisteme de operare 
- apar primele limbaje de programare evoluate: COBOL, FORTRAN. 

c) GeneraŃia III (1964-1981): 
- tehnologia cuprinde circuite integrate 
- memoria internă constituită pe bază de semiconductoare cu o capacitate sporită de până la 2 Mb. 
- apar discurile magnetice de medie şi mare capacitate; 
- creşte viteza de calcul până la 5 milioane de operaŃii pe secundă; 
- apare multiprogramarea; 
- se dezvoltă limbaje de programare noi : PASCAL, FORTRAN 77, BASIC. 

d) GeneraŃia IV ( începând cu 1982): 
- tehnologia se bazează pe circuite integrate pe scară foarte largă; 
- memorii interne cu o capacitate mare şi o viteză sporită de acces la informaŃie; 
- memorie externă cu o capacitate foarte mare pe suporturi tehnice diversificate; 
- apariŃia teleprelucrării şi a modului de lucru interactiv de la staŃii terminale cuplate la calculator; 
- capacitatea sistemelor de gestiune a bazelor de date; 
- dezvoltarea unor noi limbaje de programare. 

e) GeneraŃia V (începând cu 1980)  
- calculatoare ce urmăresc în mod special implementarea de sisteme expert ce manevrează  baze de 
cunoştinŃe, care sunt capabile să raŃioneze, să utilizeze cunoştinŃele şi pe baza lor să dezvolte noi 
teorii. 
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Este cunoscută şi o altă clasificare a sistemelor de calcul electronic care Ńine cont de sistemul 
periferiei aflate în configuraŃia calculatorului, precum şi de caracteristicile sistemelor de operare 
implementate: 

- supercalculatoare; 
  - calculatoare de capacitate mare si medie; 
  - minicalculatoare; 
  - microcalculatoare; 

Supercalculatoarele (main-frame): se caracterizează prin capacitate de prelucrare foarte 
mare, viteză de lucru de ordinul milioanelor de operaŃii pe secundă, capacitate de a permite 
derularea în paralel a mai multor aplicaŃii. Dispun de sisteme de operare care asigură interfaŃa 
utilizator-calculator printr-un limbaj de comandă complex, ceea ce necesită intervenŃia unui 
personal specializat pentru operare. Arhitectura acestor tipuri de calculatoare este complexă, 
costurile de realizare a acestora sunt foarte ridicate şi puŃine firme le produc. Exemplu: IBM 
AS/400-CO5 (cu o memorie internă de 8-12 MB, suportând 12 videoterminale pentru lucru 
simultan), IBM-AS/400-B70 (memoria internă până la 192 MB, 54 GB de memorie externă, 800 de 
terminale ce pot lucra simultan). 

Calculatoarele de capacitate mare si medie: sunt destinate rezolvării unor clase foarte variate de 
probleme: tehnice, economice, de gestiune. Dispun de sisteme de operare complexe care permit şi lucrul 
în timp real. Capacitatea memoriei interne depăşeşte 1024 Kb, cu o viteza de sute de mii de operaŃii pe 
secundă. Exemplu: Felix C-256, -512, -1024, –5000. 

 Minicalculatoarele: unitatea centrală conŃine unu-două microprocesoare, capacitate de 
memorie internă depăşeşte 256 Kb şi poate ajunge până la 2 MB, iar viteza de lucru este în jur de 
106 operaŃii pe secundă. Au implementate sisteme de operare performante (varianta românească 
AMS, compatibil cu sistemul RSX-11M)  ce permit utilizarea acestora în regim multiuser şi 
multitasking, adică lucrul simultan pe mai multe terminale a mai multor utilizatori. De asemenea, 
aceste tipuri de calculatoare fac posibilă cuplarea în reŃele de calculatoare şi funcŃionarea în regim 
de teleprelucrare. Exemplu: INDEPENDENT, CORAL, PDP. 

Microcalculatoarele sunt construite în jurul unui singur microprocesor, cu o memorie internă 
de peste 64 Kb şi o viteză de execuŃie de 103-106 instrucŃiuni pe secundă. In configuraŃia unor astfel 
de calculatoare pot intra diverse tipuri de periferice cum ar fi imprimante, unităŃi de discuri şi benzi 
magnetice, plotter-e (mese de desen), mouse, unităŃi CD etc. Exemplu: Felix M18, Felix M 18B, 
Felix M 118, Junior TPD etc. 

Din categoria microcalculatoarelor fac parte şi calculatoarele personale (PC). 
 
I.5 Calculatoare personale 
 
Sunt sisteme de calcul electronic din clasa microcalculatoarelor a căror arhitectură minimală 

conŃine: unitatea centrală - µP (formată din unitate de comandă şi control şi unitate aritmetica si 
logica) - numită şi microprocesor, dispozitive de afişare (ecran cu afişare electronică), dispozitiv de 
transmitere a comenzilor în mod standard (tastatură sau consolă), unitate de casetă magnetică, de 
bandă magnetică sau de disc magnetic ce asigură o capacitate relativ mare memoriei externe, 
dispozitiv de imprimare (imprimantă). 

Aşa cum arată şi numele familiei din care fac parte, calculatoarele personale sunt în general 
destinate prelucrării informaŃiilor pentru realizarea unor obiective personale, fiind de multe ori 
utilizate ca terminale inteligente pentru reŃele de calculatoare. 

Schema generală a arhitecturii unui calculator compatibil IMB-PC este următoarea: 
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Calculatoarele personale, se pot clasifica după mai multe criterii: 

a) După capacitatea de memorare şi viteza de calcul: 
- familiale (exemplu Sinclair Spectru, HC) folosite în lucrări economice de volum mic, de 

cercetare şi proiectare, în procesul didactic, pentru jocuri. 
- semiprofesionale (exemplu Aplle) folosite pentru autoinstruire, activităŃi de birotică, 

cercetare-proiectare, lucrări economice de volum mic de informaŃie. 
- profesionale (Felix-PC, IBM-PC) utilizate în lucrări economice de volum mediu sau mic, 

analize economico-statistice cu afişări grafice, conducerea operativă a proceselor 
tehnologice, proiectare tehnologică, cercetare ştiinŃifică, instruire asistată în procesul de 
autoinstruire. 

b) Din punct de vedere al funcŃiilor îndeplinite în cadrul unor sisteme informatice: 
- autonome – neconectate la alte sisteme de calcul 
-   terminale inteligente ale unor calculatoare puternice din gama minicalculatoarelor sau a 

supercalculatoarelor 
- componente ale unor reŃele de calculatoare                   
Resursele soft si hard ale calculatoarelor personale sunt gestionate de către utilizatori prin 

intermediul unor pachete de programe numite sisteme de operare, a programelor utilitare, a mediilor 
de lucru şi programare ce asigură dezvoltarea de programe în limbaje evoluate (BASIC, 
FORTRAN, COBOL profesional, PASCAL, C, C++, PROLOG, FORTH, VISUAL C, VISUAL 
BASIC) sau a unor sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD) cum ar fi : DBASE, FOXPRO, 
VISUAL FOX, MICROSOFT ACCESS.  

Sistemele de operare de bază, cum ar MS-DOS, au fost „dublate” de interfeŃe foarte 
prietenoase, bazate pe tehnica utilizării ferestrelor. Mediu WINDOWS, care sub variantele 95 / 98 / 
2000 / Milenium / XP etc. au dobândind astfel titulatura de sisteme de operare. Sub acestea s-au 
dezvoltat o serie de medii de programare, editoare de texte şi tehnoredactare, procesoare de tabele, 
sisteme de gestiune a bazelor de date etc. 

Unitatea Centrală 
Microprocesor 
Memoria internă 

Magistrala de date 

Magistrale de comenzi 

Memorie externă 
HardDisk 

 FloppyDisk  
CD 

Dispozitive 
periferice 

tastatura, mouse-ul, 
imprimanta, scanner-ul  
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Capitolul II 
 

SISTEME DE OPERARE 
 
 
II.1 DefiniŃia şi funcŃiile unui sistem de operare 
 
Aşa după cum am amintit şi în primul capitol, componentele de bază ale unui sistem de 

calcul electronic sunt: hardware, firmware şi software. 
Primele două dintre aceste componente au fost prezentate mai pe larg în primul capitol, 

acestea făcând parte din arhitectura sistemelor de calcul electronic. 
Componenta software reprezintă partea „logică” a unui calculator şi ea conŃine programe sau 

pachete de programe şi aplicaŃii care asigură rezolvarea cu ajutorul computerului a unei game 
variate de probleme. Orice problemă poate fi rezolvată cu ajutorul calculatorului în condiŃiile 
existenŃei în memoria acestuia a componentelor de soft de bază (sistem de operare, programe 
utilitare, pachete de programe de interfaŃă pentru prelucrări de texte, date, sunete, imagini etc.) sau 
de aplicaŃie (programe sau aplicaŃii proiectate de utilizator folosind mediile de programare ale 
softului de bază). 

Utilizarea în condiŃii optime a resurselor hard şi a facilităŃilor oferite de către acestea, 
precum şi posibilitatea implementării şi utilizării componentelor de soft de bază sau de aplicaŃie, 
necesită instalarea şi funcŃionarea unei interfeŃe între utilizator şi computer. 

Sistemul de operare este colecŃia de programe care asigură interfaŃa necesară gestionării 
optime a resurselor hard şi soft ale unui calculator. 

Prin intermediul sistemului de operare se poate controla execuŃia programelor de aplicaŃie, a 
programelor utilitare şi utilizator.  

Sistemul de operare asigură: 
� interfaŃa între utilizator şi calculator,  
� gestiunea fişierelor utilizate de program,  
� transferul de informaŃii între memoria externă şi memoria internă a calculatorului,  
� execuŃia în ordinea logică indicată de program a instrucŃiunilor acestuia,  
� comunicarea rezultatelor obŃinute în urma prelucrărilor.  
� execuŃia în paralel a mai multor programe. 
DefiniŃie: Sistemul de operare este o componentă a structurii calculatorului şi reprezintă 

ansamblul de programe menit să asigure  utilizarea optimă a resurselor hard şi soft ale unui 
calculator. Este format din două componente : nucleu si interfaŃă. Cele mai des utilizate sisteme de 
operare pe calculatoarele compatibile IBM-PC sunt: MS-DOS şi Windows în diverse variante 
(95/98, Milenium, XP etc). 

FuncŃiile unui sistem de operare instalate pe calculatoare compatibile IBM-PC: 
• controlul execuŃiei programelor: încărcarea în memoria internă  a acestora, lansarea lor în 

execuŃie, încheierea execuŃiei acestora; 
• planificarea şi controlul fluxului aplicaŃiilor; 
• comunicarea între aplicaŃiile care se execută în paralel pe calculator şi sincronizarea acestor 

comunicaŃii; 
• administrarea spaŃiului de memorare din memoria internă şi externă; 
• efectuarea operaŃiilor de intrare - ieşire la nivel fizic şi logic, degrevând programul de 

detaliile specifice fiecărui echipament; 
• gestionarea sistemului de fişiere; 
• protecŃia datelor şi a programelor; 



15 

• detectarea si corectarea erorilor de prelucrare; 
• tratarea evenimentelor deosebite apărute pe parcursul execuŃiei programelor de aplicaŃie; 
• asigurarea interfeŃei utilizator-calculator. 
 

Nucleul (Kernel) conŃine programele necesare pentru 
o gestionarea resurselor calculatorului,  
o controlul activităŃii echipamentelor şi a programelor aflate în execuŃie.  

InterfaŃa conŃine programe care asigură comunicarea utilizator - calculator, şi anume:  
o administrarea resurselor fizice (procesorul, memoria internă, memoria externă şi sistemul de 

intrare - ieşire); 
o depistarea şi tratarea evenimentelor deosebite cum ar fi: 

- programul vrea sa scrie într-un fişier pe floppy-disc, care nu a fost introdus în unitate; 
- programul vrea sa citească date dintr-un fişier de pe floppy-disc, care nu este prezent în 

unitatea de disc; 
- programul vrea sa scrie la imprimantă, dar aceasta nu este pornită sau nu are hârtie; 
- programul vrea sa scrie / citească date într-o zona de memorie care nu-i aparŃine; 
- programul execută o operaŃie aritmetică iar rezultatul depăşeşte capacitatea zonei de 

memorie alocată; 
o asigurarea operaŃiilor de intrare-ieşire la nivel fizic; 
o asigurarea operaŃiilor de intrare-ieşire la nivel logic: prin aceste programe se realizează 

organizarea, accesul, stocarea şi regăsirea informaŃiilor; unitatea logică de acces la 
informaŃiile aflate pe suporŃii tehnici ai echipamentelor este fişierul; 

o gestionarea fişierelor de pe disc: Sistemul de operare asigură transferul de date către 
echipamentele periferice şi realizează o interfaŃă între programele de aplicaŃie şi sistemul 
de intrare-ieşire. În acest mod, programatorul este eliberat de necesitatea cunoaşterii de 
informaŃii specifice fiecărui echipament periferic - modulele care asigură transferul de date 
există o singură dată în sistem, fiind componente ale sistemului de operare şi nu în fiecare 
program de aplicaŃie. 

 
 
II.2. Sisteme de operare pentru calculatoare compatibile IBM-PC 
 
II.2.1 Sistemul de operare MS-DOS 
Sistemul de operare MS-DOS se livrează pe un suport magnetic (disc, CD) numit disc sistem. 

Acesta conŃine un program de dimensiuni mici, numit încărcător - aflat în primul sector al discului sistem - 
precum şi programele nucleului. In memoria internă de tip ROM se găseşte un program numit 
preîncărcător care este folosit pentru iniŃializarea lucrului cu calculatorul. Pentru asigurarea unei utilizări 
facile, se instalează sistemul de operare, de regulă pe discul fix al calculatorului electronic.  

Prezentăm în continuare nivelele de încărcare ale sistemului de operare parcurse automat la 
pornirea calculatorului ce are instalat sistemul de operare MS-DOS. 

Programul preîncărcător, aflat în memoria ROM-BIOS, iniŃializează echipamentele 
periferice, identifică configuraŃia calculatorului şi caută suportul magnetic pe care se găseşte 
sistemul de operare (discul sistem poate fi floppy-disc, hard-disc sau CD - ordinea de căutare fiind 
stabilită la setarea calculatorului - de obicei se caută mai întâi pe A: (floppy disc), apoi C: (hard-
disc) sau CD). 

Dacă găseşte un astfel de suport, programul preîncărcător încarcă în memoria internă a 
calculatorului programul încărcător şi îl lansează în execuŃie. Programul preincărcător aflat în 
memoria ROM-BIOS a calculatorului este acelaşi indiferent de tipul sistemului de operare şi 
asigură primul nivel de încărcare. La acest nivel se disting două moduri de încărcare: încărcare ”la 
rece” (adică  la pornirea calculatorului) şi încărcarea “la cald” (adică la resetarea calculatorului fără 
a utiliza butonul de start) - prin combinaŃia tastelor funcŃionale ALT+CTRL+DEL - caz în care nu 
se mai face autotestarea sistemului de calcul, trecându-se direct la lansarea în execuŃie a 
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încărcătorului. 
Al doilea nivel de încărcare se realizează odată cu lansarea în execuŃie a programului 

încărcător aflat în primul sector al discului sistem. Ca urmare a execuŃiei acestui program, se citeşte 
fişierul IO.SYS, completându-se tabela de întreruperi (situată la baza memoriei RAM) pentru noile 
driver-e definite în IO.SYS (prin driver se înŃelege un program asociat unei componente  a 
calculatorului şi care permite stabilirea caracteristicilor logice ale acesteia). 

Al treilea nivel de încărcare este asigurat de programul SYSINIT situat in fişierul IO.SYS. 
Lansarea în execuŃie a acestuia are ca efect încărcarea nucleului sistemului de operare aflat 

în fişierul MSDOS.SYS. După actualizarea tabelei de întreruperi, iniŃializarea driver-elor şi 
actualizarea numărului  zonelor tampon (zone de manevră utilizate la schimbul de informaŃie între 
memoria externă şi memoria internă) programul SYSINIT încearcă citirea fişierului de configurare 
CONFIG.SYS. Comenzile conŃinute de acest fişier vor instala driver-ele solicitate. Sistemul de 
operare MS-DOS suportă două tipuri de driver-e: rezidente şi nerezidente (instabile). Driver-ele 
rezidente sunt situate în fişierul IO.SYS şi în general nu pot fi modificate de utilizator. Driver-ele 
instabile sunt, de obicei, definite ca fişiere de extensie SYS: ANSI.SYS, DISPLAY.SYS, 
HIMEM.SYS etc. 

În final SYSINIT închide toate fişierele, cu excepŃia celor standard: intrarea standard (CON, 
cu identificatorul logic 0), ieşirea standard (PRN, identificator logic 1) si dispozitivul standard 
pentru afişarea erorilor (AUX, identificator logic 2). Apoi controlul este preluat de interfaŃa 
utilizator aflată în fişierul COMMAND.COM - acesta este cel care lansează automat în execuŃie 
fişierul AUTOEXEC.BAT (dacă acesta există) şi prelucrează cererile utilizator transmise prin 
intermediul comenzilor unui limbaj de comandă. 

Înainte de a prezenta o parte dintre comenzile limbajului de comandă ale sistemului de 
operare MS-DOS, să facem câteva precizări asupra modului în care acest sistem de operare 
gestionează informaŃiile.  

InformaŃiile sunt memorate în memoria internă pe timpul prelucrării acestora, dar păstrarea 
lor, precum şi a rezultatelor prelucrărilor se face pe suport tehnic de informaŃie, respectiv pe discuri 
sau CD-uri, adică în memoria externă. 

In memoria externă datele sunt memorate sub formă de colecŃii numite fişiere şi care pot fi 
definite, în sensul cel mai general, ca fiind succesiuni de caractere ce se încheie cu caracterul logic 
de sfârşit de fişier, ^Z, generat prin combinaŃia de taste CTRL+Z. 

Un fişier poate conŃine orice tip de informaŃie: programe, date structurate, texte, 
documentaŃii etc. Indiferent de tipul informaŃiilor memorate, accesul la informaŃiile unui fişier se 
realizează de către aplicaŃiile (programele) aflate în execuŃie pe calculator prin intermediul 
sistemului de operare (acesta asigură gestionarea fişierelor). 

Identificarea fişierelor se face prin intermediul unui  şir de caractere care compun un 
specificator de fişiere definit astfel: 

- numele unităŃii de disc; 
- numele complet al catalogului (calea de acces); 
- numele fişierului; 
- extensia fişierului. 
Numele unităŃii de disc este compus dintr-o literă (pnemonica unităŃii), urmată de caracterul 

“:” şi de caracterul “\“ ( back-slash), de exemplu A:\ - pentru floppy-disc; C:\ - pentru hard-disc; D:\ 
- pentru CD-ROM etc. 

Numim catalog o componentă logică a discului. Discul este format dintr-o mulŃime 
structurată de cataloage. Această structură este una arborescentă şi de aceea, relativ la un disc, 
putem vorbi despre arborele de structură al acestuia. O astfel de structură arborescentă se 
caracterizează prin existenŃa unui catalog de bază, notat prin caracterul “\“ - ( back-slash) - numit 
catalog rădăcină; acestuia îi sunt subordonate un set de cataloage care formează primul nivel de 
subordonare, fiecare dintre acestea putând avea la rândul lor directoare subordonate. Iată un 
exemplu de astfel de structură: 
 C:\   -    DOS 
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-    NC 
- UTILIZATOR    - A 

     - B 
     - C  - C1 

               - C2 
 

Calea de acces reprezintă succesiunea de cataloage de la directorul curent până la directorul 
în care se găseşte fişierul de referit. 

Numele fişierului este un şir de maxim 8 caractere din mulŃimea “A“,…,”Z”, “a”,…, “z“, 
“0“,…,“9“, “$“, “%“, “–“, “@“, “(“, “)“,“~“, “!“,“ # “, “&“. Automat literele mici sunt convertite de 
MS-DOS în litere mari. Cuvintele cheie aux, clock, com1, com2, com3, com4, lpt1, lpt2, lpt3, nul şi 
prn nu pot fi folosite drept nume de fişier utilizator. 

Extensia este formată din caracterul „.” şi zero, unul, două sau trei caractere din mulŃimea de 
mai sus. Extensiile sunt opŃionale. Ele sunt la dispoziŃia utilizatorului. Există totuşi câteva extensii 
cu semnificaŃie specială, de exemplu: 

      COM 
      BAT       fişiere de comenzi; 
EXE – program – fişier direct executabil; 
SYS – fişier sistem; 
PAS – program sursă în limbajul PASCAL. 
Sistemul de operare MS-DOS va aloca unitatea de disc, catalogul şi fişierul creat sau deschis 

şi îi va asocia un identificator logic de fişier (specificator de fişier). Orice acces relativ la fişier 
(deschidere, citire, scriere, închidere) va utiliza acest identificator. 

Gestionarea informaŃiilor se face de către utilizator prin intermediul sistemului de operare. 
Pentru sistemul de operare MS-DOS interfaŃa utilizator - calculator este realizată prin intermediul 
unui limbaj de comandă, comenzile trimise de către utilizator fiind preluate, analizate şi executate 
de către interpretorul de comenzi COMMAND.COM (parte integrantă a sistemului de operare). 
Acesta este compus din trei părŃi: partea rezidentă, partea tranzitorie, componenta de iniŃializare. 

Partea rezidentă conŃine codul (programul) necesar prelucrării comenzii de oprire (CTRL+C 
şi CTRL+BREACK), codul pentru erorile de întrerupere, precum şi codul necesar reîncărcării (la 
nevoie) a părŃii tranzitorii. 

Partea tranzitorie preia comenzile de la tastatură sau din fişierele de comenzi indirecte (de 
extensie BAT). Ea conŃine comenzile interne ale MS-DOS. Fiind stocată în zona de memorie 
convenŃională, este posibil ca programul de aplicaŃie lansat la un moment dat în execuŃie, dacă este 
mare, să se suprapună peste partea tranzitorie. În acest caz, după execuŃia programului respectiv şi 
preluarea controlului calculatorului de către sistemul de operare, este necesară reîncărcarea în 
memoria internă a parŃii tranzitorii. Acest lucru se realizează prin intermediul codului program  aflat 
în partea rezidentă. 

Componenta de iniŃializare este încărcată numai la pornirea sistemului şi conŃine codul 
necesar apelării fişierului AUTOEXEC.BAT. După executarea comenzilor din acest fişier de 
comenzi indirecte, componenta de iniŃializare este abandonată. 

Comenzile conŃinute de fişierul COMMAND.COM pot fi împărŃite în patru categorii: 
� interne 
� externe 
� de configurare 
� directive 

In continuare vom prezenta cele mai des utilizate comenzi MS–DOS din fiecare categorie. 
Comenzile interne sunt comenzi executate de codul intern al fişierului COMMAND.COM 

(se găsesc în permanenŃă încărcate în memoria internă). Acestea sunt: Chdir (CD), CLS, COPY, 
DATE, DEL (Erase), DIR, ECHO, EXIT,  Mkdir (MD) , PATH, Rename (REN), RD, SET, 
TYPE, VER etc. 

Transmiterea unei comenzi MS-DOS de către utilizator se poate face folosind tastatura 
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calculatorului. După introducerea de la tastatura a şirului de caractere ce constituie conŃinutul 
comenzii (numele acesteia, urmat, după o sintaxa specifică, de o lista de parametrii ce permit 
transmiterea unor informaŃii specifice), se apasă tasta funcŃională ENTER. InformaŃia este preluată 
de către interpretorul de comenzi, care o analizează sintactic şi, dacă depistează erori, afişează pe 
ecranul monitorului mesajul de eroare corespunzător, controlul fiind preluat de sistemul de operare. 
Apare propter-ul sistemul şi calculatorul aşteaptă o nouă comandă. Dacă comanda a fost corectă din 
punct de vedere sintactic interpretorul de comenzi o caută în lista comenzilor interne. Dacă o 
găseşte, lansează în execuŃie codul corespunzător aflat în fişierul COMMAND.COM, după execuŃie 
controlul fiind preluat de către sistemul de operare. Dacă nu găseşte comanda printre cele interne 
procedează la căutarea, în catalogul curent sau în catalogul C:\DOS, a unui fişier de extensie COM, 
EXE sau BAT, cu aceleaşi nume cu cel al comenzii. Dacă îl găseşte, îl încarcă în memoria internă şi 
îl lansează în execuŃie. După terminarea execuŃiei acestuia, controlul este preluat de către sistemul 
de  operare.  

ObservaŃie: În prezentarea sintaxelor pentru fiecare comandă prezentată am folosit 
parantezele “[“ si “ ] “ cu semnificaŃia că parametrii cuprinşi între acestea sunt opŃionali. 

� Comanda Mkdir (Md) – realizează crearea unui nou catalog subordonat celui curent. 
MenŃionăm că prin catalog curent vom înŃelege catalogul în care suntem poziŃionaŃi la un 
moment dat – acesta este, de cele mai multe ori, indicat de prompter-ul sistemului prin 
succesiunea tuturor cataloagelor de la catalogul rădăcină, până la catalogul curent. De exemplu 
C:\A\B> este un propter care indică ca director curent pe B subordonat lui A, care la rândul lui 
este subordonat segmentului rădăcină. 

Sintaxa: 
Md [d:]cale nume   < enter > 
unde 

d: este mnemonica discului; 
cale reprezintă o succesiune de cataloage  
nume ce indica numele catalogului de creat.  

Exemplu:  
Md  a:\test 
 are ca efect crearea pe floppy-disk-ul din unitatea A a catalogului test. 

� Comanda Chdir(CD): realizează schimbarea catalogului curent sau afişarea numelui 
acestuia de pe discul specificat sau cel implicit. 

Sintaxa: 
Cd [d:]cale 
Exemplu:  
C:\ user\ C10>CD\ 
noul catalog va fi C:\ (segmentul rădăcină) 
C:\>CD nou 
noul  catalog va fi C:\nou 
C:\ nou>CD 
se afişează catalogul curent C:\nou. 

� Comanda CLS: realizează ştergerea ecranului pentru echipamentul standard de ieşire. 
Sintaxa :  
CLS 

� Comanda COPY: permite realizarea următoarelor tipuri de operaŃii: copierea unui fişier sau 
a unui grup de fişiere; concatenarea a două sau mai multe fişiere; copierea ieşirii unui dispozitiv 
într-un fişier sau alt dispozitiv; copierea unui fişier la un dispozitiv. 

Sintaxe: 
a) COPY  sursă destinaŃie 
b) COPY  sursa1+ sursa2+…+sursan destinaŃie 
c) COPY  sursă dispozitiv_destinaŃie 
d) COPY dispozitiv_sursă dispozitiv_destinaŃie 



19 

e) COPY dispozitiv_sursă destinaŃie 
unde: 
          sursa : specificator fişier sursă 
          destinaŃie : specificator fişier destinaŃie 
          dispozitiv–sursă, dispozitiv-destinaŃie: dispozitivele de unde,    respectiv unde, se 
copiază. 
 
Exemple:  

a) copy f1.txt f2.dat 
(se copiază fisierul f1 de extensie txt cu numele f2 de extensie dat) 

b) copy f1+f2+f3 f 
(se concatenează (alipesc) informaŃiile conŃinute în fişierele f1,f2 şi f3 - în această ordine - 
rezultatul concatenării fiind depus în f) 

c) copy f.* a:\fisiere 
(se copiază toate fişierele cu nume f de orice extensie aflate în catalogul curent pe floppy-disk-ul 
aflat în unitatea a:, catalogul “ fisiere”). 

d) copy C:\test\*.* a: 
   (se copiază toate fişierele din calea c:\test pe floppy-ul din a:) 

e) copy a:\*.txt  PRN 
(se copiază – listează la imprimantă - PRN - fişierele de extensie txt aflate pe floppy-ul a:) 

f) copy CON  f.txt 
(se crează, prin introducerea datelor de la tastatură, fişierul sursă f.txt; după introducerea datelor 
se foloseşte combinaŃia de taste CTRL + Z pentru introducerea caracterului ^Z ce marchează 
sfârşitul de fişier şi apoi <enter>). 
� Comanda Date permite afişarea sau modificarea datei curente. 

Sintaxa: 
Date [ll-zz-aa] 
unde: 
          ll : luna pe două caractere 
          zz : ziua pe două caractere 
          aa : anul pe două caractere. 
Exemplu:  
a) Date (afişează data curenta sub forma luna, zi, an) 
b)Date 05-06-1999 (permite modificarea datei curente la valoarea 6 mai 1999). 

� Comanda DEL- permite ştergerea fişierului sau fişierelor specificate în linia de comanda. 
Sintaxa: 
DEL [d:][cale]nume_fişier[.ext][/p] 
unde: 
  d: - discul ce conŃine fişierul 
  cale – calea de acces la fişier 
  nume_fisier[.ext] - numele fişierului sau a grupei de fişiere 
  /p – indică ştergerea selectivă. 
Exemplu:  
a) Del a:\ lucru\*.Txt 

(şterge toate fişierele de extensie txt din discul a:, catalogul lucru). 
b) Del a: *.* /p 

    (şterge selectiv toate fişierele discului a:) 
� Comanda DIR  
afişează lista fişierelor şi subcataloagelor specificate ale unui catalog incluzând extensiile, 
lungimea în octeŃi, data şi ora ultimei modificări; numărul total de fişiere listat şi dimensiunea lor 
totală; spaŃiul liber rămas pe disc; eticheta de volum a discului şi seria lui. 

Sintaxa: 
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           DIR [d:][cale][nune_fisier][optiuni]. 
Parametrii şi opŃiunile prezente în lista de comandă au următoarea semnificaŃie: 

[d:][cale] - precizează catalogul ce va fi listat 
nume_fisier – precizează un fişier sau un grup de fişiere (generic) 
/p – afişarea se face cu pauză la fiecare umplere a ecranului; pentru  continuare se apasă orice 
tastă. 
/w – afişarea informaŃiilor se face pe scurt (numai numele fişierelor şi subcataloagelor), pe câte 
cinci coloane 
/a[[:]atribute] - afişează numele de fişiere şi cataloagele care au caracteristicile date de 
parametrul de atribute. Acestea pot avea următoarele valori: 

� h : se listează fişierele ascunse 
� -h : se listează toate fişierele cu excepŃia celor ascunse 
� s: se listează fişierele sistem 
� - s : se listează toate fişierele cu excepŃia celor de tip sistem 
� d : se listează toate subcataloagele 
� - d : se listează numai fişierele 
� r : se listează fişierele marcate Read Only (protejate la scriere) 
� -r : se listează fişierele cu excepŃia celor marcate Read Only 
� a : se listează toate fişierele marcate pentru arhivare 
� - a : se listează toate fişierele care nu au fost modificate de la ultima arhivare. 
/o [[:] ordine-sortare] : afişează fişierele şi subcataloagele ordonate pe baza anumitor criterii: 

• ordonare crescătoare: n (nume), e(extensie), d(data şi ora), s(dimensiune), g(la început 
cataloagele şi apoi fişierele). 

• ordonare- descrescătoare : -n, -e etc. 
/s : afişează fiecare apariŃie a fişierului specificat în catalogul precizat şi în 

subcataloagele subordonate. 
/b : afişare prescurtată. 
/c[h] : afişează suportul de comprimare a fiecărui fişier la utilizarea programului. 

Double Space relativ la dimensiunea standard a unui cluster de 8 Kb. 
Exemple:  
DIR/a     
listează tor conŃinutul catalogului curent. 

DIR prog.*   
listează informaŃiile despre toate fişierele cu nume prog. 

DIR/p     
afişează informaŃiile cu paginare. 

� Comanda Rename (Ren) permite modificarea numelui fişierului sau a fişierelor 
specificate. Nu pot fi redenumite subcataloagele. 

Sintaxa:  
Ren [d:][cale]f1  f2 
Exemple:  
Ren a.txt a.dat  

schimbă extensia fişierului a din txt în dat. 
Ren a.dat c:\A\  B\a.dat  

schimbă poziŃia fişierului, de pe discul C pe discul A. 
� Comanda Rmdir (Rd) permite ştergerea unui subcatalog vid. 

Sintaxa :  
Rd [d:]cale 

� Comanda Type permite afişarea la dispozitivul standard de ieşire a unui fişier text. Datele 
sunt afişate fără modificare, cu excepŃia expandării caracterului TAB la spatii. 

Sintaxa :  
Type [d:][cale]nume_fisier 
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Exemplu de utilizare a comenzilor interne MS-DOS: 
Să se creeze, cu ajutorul editorului EDIT al MS-DOS, un fişier cu numele COMTEST.BAT, care 
să conŃină comenzile necesare realizării următoarelor operaŃii: 
A) crearea în segmentul rădăcină, a arborescenŃei următoare: 

C:\            CIG1011 A 
    B 
    C C1 

            C2 
             CIG1012 
  CIG1021 
  CIG1022 

B) Vizualizarea, pe ecran a conŃinutului directoarelor C:\, CIG1011 şi C 
C) Crearea, în directorul C2 a fişierului C10111.TXT cu conŃinutul următor: 

“Avem examen la BAZELE INFORMATICII. 
  Acum sustinem proba de comenzi MS-DOS. 
  Vom folosi comenzile: MD, CD, DIR, COPY CON, COPY, TYPE, RD” 

D) Vizualizarea conŃinutului fişierului C10111.TXT 
E) Copierea fişierului C10111.TXT cu numele C10111.COP 
F) Vizualizarea conŃinutului directorului C2 
G) Vizualizarea conŃinutului fişierului C10111.COP 
H) Concatenarea fişierelor C10111.TXT şi C10111.COP în fişierul C10111.CON 
I) Vizualizarea pe ecran a conŃinutului fişierului C10111.CON 
J) Ştergerea directoarelor CIG1011, CIG1012, CIG1021, CIG1022 şi a tuturor subdirectoarelor 

acestora. 
Rezolvare: 
A) MD CIG1011 

MD CIG1012 
MD CIG1021 
MD CIG1022 
CD CIG1011 
MD A 
MD B 
MD C 
CD C 
MD C1 
MD C2 

B) CD\ 
DIR 
CD CIG1011 
DIR 
CD C 
DIR 

C) CD C2 
COPY CON F10114.TXT 

D) TYPE F1014.TXT 
E) COPY F10114.TXT F10114.COP 
F) DIR 
G) TYPE F10114.COP 
H) COPY F10114.TXT+F10114.COP F1014.CON 
I) TYPE F10114.CON 
J) DEL *.* 

CD.. 
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RD C1 
RD C2 
CD.. 
RD A 
RD B 
RD C 
CD.. 
RD CIG1011 
RD CIG1012 
RD CIG1021 
RD CIG1022 
 

Comenzile externe sunt acele comenzi executate de un cod extern interfeŃei 
COMMAND.COM – fişiere cu extensia EXE sau COM – aflat în directorul DOS. 

Disckcopy 
Diskcopy[d1:[d2:]][/l][/v] 

- copiază două discuri mobile, realizând şi formatarea discului destinaŃie 
- /1 copiază doar prima faŃă a discului 
- /v realizează şi verificarea corectitudinii copierii 

Edit 
Edit [d:][cale] nume_fisier[.extensie][/b][/g][/h][/nohi] 

- apelează editorul profesional al MS-DOS 
- /b afişarea în alb-negru 
- /g se utilizează metoda cea mi rapidă de actualizare a informaŃiei prezente pe ecran, 

dacă se utilizează un monitor CGA 
- /h se afişează numărul maxim de linii permis 
- /nohi permite utilizarea unui număr de 8 culori în editor 

Format 
Format d:[/v[:eticheta]][/s][/q][/u][/f:dimensiune][/b] 

- realizează operaŃia de formatare a discului indicat 
- /s copiază şi fişierele io.sys, msdos.sys, command.com, realizând astfel crearea unui 

disc sistem 
- /q realizează operaŃia de formatare rapidă 
- /u formatare necondiŃionată 
- /v:etichetă asociază discului eticheta respectivă (max. 11 caractere) 
- /f:dimensiune stabileşte dimensiunea discului mobil de formatat 
- /b rezervă spaŃiu pentru fişierele de sistem io.sys şi msdos.sys 

Help 
help nume_comandă 

- afişează informaŃii suplimentare despre comanda al cărui nume este indicat 
Mem 

- Afişează informaŃii cu privire la memoria internă a calculatorului şi modul de 
utilizare al acesteia 

Print 
print [/d:dispozitiv] [/b:dimensiune] [/q:nr_fisier] [/t] [d:] [cale] nume_fisier [.extensie] 

- realizează listarea fişierului indicat 
- /d indică dispozitivul periferic unde se doreşte listarea 
- /b stabileşte dimensiunea în octeŃi a zonei tampon 
- /q stabileşte numărul maxim de fişiere din coada de listare 
- /t realizează excluderea fişierelor din coada de aşteptare 

 
Free 

- afişează gradul de utilizare a discului de lucru 
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Undelete 
- realizează recuperarea fişierelor care au fost şterse şi se mai găsesc pe discul de lucru 

Unformat 
- realizează recuperarea informaŃiilor de pe un disc mobil formatat 

Fişiere de comenzi indirecte 
 Comenzile interne şi externe pot fi introduse de la tastatură – linie cu linie – sau pot fi 

înregistrate într-un fişier text numit fişier de comenzi indirecte sau fişier batch. Pentru a pute fi 
recunoscut şi prelucrat de COMMAND.COM, un fişier de comenzi indirecte trebuie să aibă 
extensia BAT. 

Crearea unui fişier de comenzi indirecte se poate face cu orice editor de texte sau cu ajutorul 
comenzii MS-DOS, COPY CON. Pe lângă comenzile interne şi externe anterior prezentate, un fişier 
de comenzi mai poate conŃine directivele: 

CALL [d:][cale]program_batch[parametri] 
- permite apelarea unui fişier de comenzi în cadrul altui fişier de comenzi 

GOTO etichetă 
- permite saltul în fişierul de comenzi la comanda cu eticheta indicată 

IF [NOT] ERRORLVEL număr comandă 
- condiŃia ERRORLEVEL este adevărată dacă valoarea returnată de ultima comandă 
executată este mai mare sau egală cu numărul specificat; efectul directivei IF este 
executarea comenzii indicate în cazul în care condiŃia este adevărată, în caz contrar 
trecându-se la comanda care urmează. 

IF [NOT] TEXT1= =TEXT2 comandă 
- se execută comanda indicată dacă cele două texte care apar în comandă, din care 
unul este obligatoriu să fie parametru simbolic, sunt identice. 

IF [NOT] EXIST fişier comandă 
- se execută comanda indicată dacă pe disc, in calea indicată există fişierul specificat. 

PAUSE 
- permite oprirea execuŃiei comenzilor unui fişier de comenzi indirecte până la 
apăsarea unei taste 

FOR %% variabilă IN mulŃime DO comandă [parametrii_ comenzii] 
- permite prelucrarea repetitivă a comenzii indicate.  

Variabila de ciclare %%este înlocuită rând pe rând, la fiecare pas al ciclului,  cu 
câte un membru al mulŃimii indicate. 

SHIFT 
 - permite utilizarea a mai mult de 10 argumente în linia de comandă care apelează 
fişierul de comenzi indirecte. 
ECHO [ON|OFF|text] 

- inhibă sau activează funcŃia de afişare a comenzilor la execuŃia unui fişier de 
comenzi 

REM [comentariu] 
- permite introducerea unui comentariu în cadrul unui fişier de comenzi indirecte 

CHOICE [/c[:]şir_de _taste][/n][/s][t[:]x, nn][text] 
- permite utilizatorului alegerea unei variante funcŃie de valoarea de adevăr a 

condiŃiilor din comenzile IF care îi urmează în cadrul fişierului de comenzi 
indirecte.  SemnificaŃia parametrilor comenzii este următoarea: 
- /c: şir_de_taste : specifică tastele ce trebuie afişate pentru alegerea unei variate, 

în ordinea în care acestea sunt indicate; 
- /n : determină neafişarea promperului calculatorului; 
- /s : indică modul de afişare a caracterelor pentru selecŃia variantei. OpŃiunea 

prezentă are ca efect afişarea de minuscule, iar absenŃa ei afişarea majusculelor 
corespunzătoare tastelor afişate 

- /t:x, nn : permite indicarea unei taste implicite x şi a timpului nn secunde care 
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se aşteptă până la apăsarea unei taste (numărul are valori cuprinse între 0 şi 99. 
- text : specifică textul care va fi afişat înaintea prompterului. 

 
Exemplu de fişier de comenzi indirecte 
Să se creeze un fişier de comenzi indirecte care să realizeze următoarele operaŃii: formatarea 

unei dischete, afişarea liste de atribute a fişierelor aflate în directorul curent, protejarea la scriere a 
cestor fişiere, deprotejarea la scriere a fişierelor directorului curent, verificarea unei dischete. 

ConŃinutul fişierului de comenzi indirecte poate fi creat cu ajutorul oricărui editor de texte 
(de ex. EDIT sub MS-DOS) şi este următorul: 

 
Echo off 
:inceput 
cls 
Echo 
Echo ! Functiile oferite de fisierul de comenzi 
Echo ! Formatare floppy disk :  F 
Echo ! Lucru cu atribute :  A 
Echo ! Verificare floppy disk : V 
Echo ! Exit :   E 
Echo 
Choice /c:FAVE Care este optiunea ? 
If errorlevel 4 goto iesire 
If errorlevel 3 goto verificare 
If errorlevel 2 goto atribute 
If errorlevel 1 goto formatare 
:formatare 
Format a:/s/u 
Goto inceput 
:atribute 
Echo 
Echo ! Lista variantelor de lucru pentru atribute: 
Echo ! 1. Listare atribute:   L 
Echo ! 2. Protejare fisiere pentru scriere:  R 
Echo ! 3. Deprotejare fisiere pentru scriere: D 
Echo 
Choice /c:LRD Optiunea dvs ? 
If errorlevel 3 goto deprotej 
If errorlevel 2 goto protej 
If errorlevel 1 goto listare 
:listare 
attrib 
goto inceput 
:protej 
attrib +r *.* 
goto inceput 
:deprotej 
attrib –r *.* 
goto inceput 
:verificare 
Chkdsk a:\*.* /f 
goto inceput 
:iesire 
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Comenzile de configurare (de exemplu: Break, Buffers, Country, Device, Devicehigh, 
Dos, Fcbs, Files, Instal, Lastdrive, Stacks, Hell) pot fi înregistrate în fişierul CONFIG.SYS pentru a 
defini anumiŃi parametrii ai sistemului de operare. 

Comanda BREACK=[on|off] 
- permite indicarea validării şi respectiv a invalidării posibilităŃii de a opri execuŃia 

unui program cu ajutorul combinaŃiei de taste CTR+C 
Comanda BUFFERS=n,[m] 

- permite alocarea de zonă de memorie internă formată din n zone tampon în 
memoria principală (maxim 99) şi m zone tampon în memoria secundară (maxim 
8). 

Comanda DEVICE=[d:][cale]nume_fisier[parametri] 
- permite încărcarea unui driver în memoria convenŃională. Se indică specificatorul 
de fişier care conŃine driverul, precum şi parametri necesari driverului în memorie. 

Comanda FILLES=n 
- permite indicarea numărului maxim de fişiere ce pot fi accesate simultan de către 

sistemul de operare. 
Comanda INSTALL=[d:][cale]nume_fisier[parametri] 

- permite încărcarea unui program tranzitoriu în memoria calculatorului. 
Comanda LASTDRIVE=l 
 - permite specificarea numărului maxim de unităŃi de disc ce pot fi accesate de 
sistem. 
 
 
II.2.2 Sistemul de operare WINDOWS  
Programele componente ale sistemului de operare WINDOWS se găsesc sub formă de 

fişiere executabile pe unul dintre discurile calculatorului. Ele se mai numesc şi aplicaŃii interactive. 
După ce un program este încărcat în memoria internă şi lansat în execuŃie, el devine aplicaŃie activă. 
Sistemul de operare WINDOWS permite lansarea în execuŃie a mai multor fişiere executabile 
simultan. 

La pornirea calculatorului, se încarcă sistemul de operare WINDOWS în varianta instalată 
(95, 98, Milenium, XP etc) care afişează pe ecranul calculatorului (numit şi desktop) interfaŃa 
Explorer (fig sow1), formată din : 

� Pictograme – ele reprezintă containere cu posibilităŃi ale sistemului. Daca executăm clic 
cu butonul din stânga  mouse-ului pe o pictogramă (de exemplu: My computer), se deschide 
fereastra My computer care conŃine mai multe pictograme: 
 
 

 
Fig. 2.2.2.1. sow1 
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Fig. 2.2.2.2. sow2 

 
• My computer (fig.sow2) este containerul calculator şi conŃine toate componentele sistemului . 

El va arăta ce putem găsi pe calculator. Componentele acestuia sunt prezentate sub forma de 
pictograme: pictograme pentru fiecare unitate de disc din sistem, pentru instrumentele 
instalate (ControlPanel): monitor, mouse, tastatura, placă multimedia, placă de sunet etc. La 
rândul lor discurile conŃin dosare, iar dosarele conŃin fişiere şi/sau alte dosare. Executând 
dublu clic pe una din pictograme se poate vedea conŃinutul containerului respectiv. 

• Recycle Bin  (fig. sow3) este containerul care conŃine fişierele şterse. Atâta timp cât un fişier 
este conŃinut de acest container spaŃiul pe disc ocupat de acesta nu este eliberat. Pentru a 
şterge efectiv fişierul trebuie golit containerul (empty). 

 

 
Fig. 2.2.2.3. sow3 

 
� Bara de aplicaŃii (taskbar) (fig. sow2). Se găseşte  în partea inferioară a ecranului 

(desktop-ului). Orice punct de pe aceasta bară poate fi glisat în desktop. Ea poate conŃine: 
• Butoane de aplicaŃii (task button). Există câte un buton pentru fiecare aplicaŃie activă: pe bară 

sunt trecute pictogramele aplicaŃiei şi numele acestora. AcŃionând cu mouse-ul pe aceste 
butoane putem comuta de la o aplicaŃie la alta (task switching)- fără a se închide aplicaŃia 
precedentă.. 

• Zona pentru configurare (settings) conŃine pictograme pentru configurarea unor elemente ale 
sistemului. 

• Butonul start: deschide aplicaŃia Start. Pentru activarea butonului start se poate folosi şi 
combinaŃia de taste CTRL+ESC. 
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Sistemul de operare WINDOWS consideră ecranul calculatorului ca fiind o suprafaŃă 
virtuală de lucru pe care se pot crea şi deplasa diferite obiecte: ferestre, casete de dialog, 
pictograme. Pentru executarea unor aplicaŃii, el  pune la dispoziŃie pictograme, iar pentru stabilirea 
valorii unor parametrii, opŃiuni de meniu şi casete de dialog. 

 

 
Fig. 2.2.2.4. sow4 

 
Fereastra (Window) (fig. sow4) este una din tehnicile de bază în mediul Windows. Ea este 

în fapt un dreptunghi afişat pe ecran ce dispune de elemente caracteristice pentru manipularea ei sau 
executarea unor operaŃii. Este permisă tehnica de lucru cu mai multe ferestre simultan, fiecare 
aplicaŃie rulând într-o fereastră proprie. Ferestrele se acoperă unele pe altele ca nişte coli de hârtie. 
Deşi la un moment dat pot fi deschise mai multe ferestre pe ecran, doar una singură este activă. 
Fereastra activă corespunde aplicaŃiei care răspunde la comenzile date de utilizator. 

Elementele specifice unei ferestre (fig. sow4): 
♦ Bara de titlu (title bar): afişează numele aplicaŃiei sau/şi al documentului  cu care aceasta 

lucrează. Bara ferestrei active are culoare distincta de a celor inactive. 
♦ Titlul ferestrei este afişat în bara de titlu. FuncŃie de tipul ferestrei, titlul acesteia poate fi numele 

unei aplicaŃii, a unui dosar, a unui fişier etc. 
♦ Bara de meniuri (menu bar) afişează pe orizontală lista cu meniuri disponibile. Un meniu 

reprezintă o listă de comenzi care acŃionează în aplicaŃie sau în documentul deschis în 
fereastră. 

♦ Bara de instrumente (tool bar) este afişată sub bara de meniuri şi conŃine butoane pentru 
scurtături (shortcuts). Aceste butoane sunt pictograme ale unor comenzi ce pot fi executate şi 
din meniu. Butoanele scurtăturii nu pot fi acŃionate decât cu ajutorul mouse-ului. 

♦ Bara de stare (status bar). Este afişată în partea inferioară a ferestrelor de aplicaŃie şi conŃine 
mesaje scurte referitoare la acŃiunile din aplicaŃie (de exemplu o explicaŃie cu privire la o 
comandă selectată dintr-un meniu). 

♦ Butonul de minimizare (Minimize Button) (fig. sow6) permite redimensionarea ferestrei prin 
micşorarea ei la nivel de pictogramă. Poate fi acŃionat doar cu mouse-ul. Se află în partea 
superioară dreapta şi conŃine simbolul “ _“. 
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Fig. 2.2.2.6. sow6 

 

♦ Butonul de maximizare (Maximize Button) permite redimensionarea ferestrei prin mărirea până 
la ocuparea întregului ecran. Poate fi acŃionat doar cu mouse-ul. ConŃine simbolul  “" 

♦ Butonul de restaurare (Restore Button) apare în locul butonului de maximizare după efectuarea 
operaŃiei de maximizare. 

♦ Butonul de închidere (Close Button) este utilizat pentru închiderea ferestrei utilizând doar 
mouse-ul şi conŃine simbolul “ x”. 

♦ Bara de defilare pe verticală şi bara de defilare pe orizontală (fig. sow4) permit deplasarea pe 
verticală şi/sau orizontală în cadrul documentului. 

♦ Cursorul mouse-ului (Pointer) este un semn grafic care indică poziŃia curentă a mouse-ului în 
fereastră. 

♦ Punctul de inserare (Inseretion Point) este un semn grafic care indică poziŃia în care se pot face 
inserări de caractere sau obiecte în cadrul unui document. 

♦ SuprafaŃa de lucru (Working Area) este zona în care se afişează documentul supus editării. 
Exista două tipuri de ferestre: 

� Ferestre de aplicaŃie: conŃin aplicaŃiile în curs de execuŃie. Ele pot fi afişate oriunde pe 
suprafaŃa ecranului. 

� Ferestre de document: sunt ferestre secundare situate în interiorul ferestrelor de aplicaŃie. 
Meniurile 

Componentă a barei de meniuri, meniul reprezintă o listă de operaŃiuni numite opŃiuni 
(funcŃii) de meniu pe care aplicaŃia le poate executa. Selectarea uneia dintre aceste funcŃii se face cu 
mouse-ul sau cu ajutorul tastelor direcŃionale, după activarea meniului respectiv. 

După modul în care sunt afişate funcŃiile componente, meniurile pot fi: pe orizontală sau pe 
verticală. După timpul de ocupare a ecranului putem clasifica meniurile în meniuri pull-down (sunt 
afişate în permanenŃă pe ecran) şi meniuri pop-up (sunt afişate pe ecran numai la cererea 
utilizatorului, suprapunându-se temporar peste pagina curentă). 
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Fig. 2.2.2.5. sow5 

 

Caseta de dialog (dialog box) (fig. sow5) 
Este o zona de afişare care se suprapune peste imaginea curentă. În această casetă aplicaŃia 

informează despre operaŃia pe care o execută, despre eventuale incidente apărute în timpul execuŃiei 
sau alte informaŃii suplimentare pentru executarea unei aplicaŃii. Dialogul se poate desfăşura prin 
intermediul unor obiecte apărute în interiorul casetei : text explicativ, zona de editare, butoane 
radio, comutatoare, declanşatoare, liste. 

În fig. sow5 este deschisă caseta de dialog aferentă funcŃiei Font, din meniul Format. 
Elementele acesteia sunt: 

• bara de titlu a casetei care apare  în partea superioară a casetei. Glisarea mousului după 
poziŃionarea pe aceasta bară permite deplasarea casetei pe ecran. 

• butonul de închidere poate fi folosit pentru închiderea ferestrei utilizând clic de mouse. Se 
găseşte în partea dreaptă a barei de titlu şi conŃine simbolul “ x “. 

• butonul help poate fi folosit pentru a obŃine informaŃii suplimentare referitoare la dialogul 
declanşat de casetă. 

• Zona de obiecte este situată în interiorul casetei. Obiectele care pot apărea în interiorul unei 
casete de dialog sunt: 

textul explicativ: informează utilizatorul despre dialogul declanşat. 
zonele de editare a textului (text box), care permit scrierea unui text ca răspuns al 
utilizatorului la dialogul declanşat. 
   Lista (list box) este un obiect care permite stabilirea valorii unor parametrii ce pot lua  
mai multe valori. Aceste valori sunt selectate din lista afişată. 

Lista poate fi simplă sau ascunsă. În lista simplă sunt afişate mai multe elemente de listă. O 
astfel de listă este însoŃită şi de o zonă de editare text în care numele ales din listă poate fi introdus 
de la tastatură. 

In lista ascunsă se afişează un singur element din listă şi el corespunde valorii posibile a 
unui parametru. ConŃinutul listei ascunse poate fi vizualizat prin clic pe butonul din dreapta listei 
care conŃine caracterul "  " . Clic pe unul din numele astfel afişate are ca efect selectarea acestuia 
din listă. 

    Comutatorul (check box) stabileşte valoarea unui parametru ce poate lua doar două valori. 
El conŃine numele parametrului şi zona ce permite schimbarea valorii acestuia. Trecerea dintr-o 
stare în alta a parametrului se face prin click de mouse în această zonă. 

    Butoanele radio (Radio Button) sunt grupuri de opŃiuni din care una singură poate fi 
activată la un moment dat. Sunt folosite pentru stabilirea  valorii unui parametru care poate lua mai 
multe valori. Marcarea unei valori  se face cu mouse-ul pe cerculeŃul din dreptul acesteia. Acest 
lucru are ca  efect activarea valorii respective şi dezactivarea celei anterior (sau implicit) activate. 

    Declanşatorul este un obiect care declanşează o anumită acŃiune prin utilizarea lui. 
Administrarea sistemului sub sistemul de operare WINDOWS 95/98 se poate face 
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folosind :   
• interfaŃa Explorer (pe care am prezentat-o anterior) 
• aplicaŃia WINDOWS Explorer 
• aplicaŃia Total Commander (fig. sow7) 

 

 
Fig. 2.2.2.7. sow7 



31 

 
 
 

Capitolul III 
 

BAZELE TEORETICE ALE PRELUCRĂRII AUTOMATE A DATELOR 
 
 

Calculatoarele electronice sunt utilizate pentru culegerea, stocarea, prelucrarea, transmiterea 
şi exploatarea datelor vehiculate în diverse sisteme. Acest gen de operaŃii reprezintă ceea ce numim 
prelucrarea automată a datelor. 

 
III.1. Dată, informaŃie. 
 
Înainte de a prezenta modalităŃi de utilizare ale calculatoarelor electronice în activitatea de 

prelucrare automată a datelor, este necesar să facem câteva precizări referitoare la noŃiunile 
elementare de dată şi informaŃie. 

InformaŃia trebuie privită ca o comunicare, o ştire, un semnal într-o formă prestabilită de 
prezentare şi care conŃine date referitoare la anumite evenimente, stări, acŃiuni. Reprezintă 
elementul de cunoaştere cu privire la evenimente. 

Data constitue reprezentarea concretă (realizarea) elementelor componente ale informaŃiei. 
Relativ la o informaŃie putem identifica următoarele caracteristici: 

(1)cantitatea de informaŃie = numărul de unităŃi informaŃionale ce compun mesajul; este o 
masură a gradului de organizare a informaŃiei. 

(2)starea informaŃiei = raportul dintre fenomen - conducător - acŃiune. Din acest punct de 
vedere informaŃiile pot fi statice (semantice) şi dinamice (pragmatice). 

(3)vârsta informaŃiei = timpul scurs între producerea evenimentului la care se referă 
informaŃia şi momentul recepŃionării acesteia. 

(4)frecvenşa informaŃiei = ritmul în care informaŃia parcurge sistemele unitaŃii economice. 
Timpul de elaborare a informaŃiei este format din 4 secvenŃe: 

-  timpul de culegere a datelor privitoare la acŃiune; 
-  timpul de transmitere a acestora în vederea prelucrării; 
-  timpul de prelucrare efectivă; 
-  timpul de transmitere  a rezultatelor prelucrărilor către decident; 
O informaŃiei este utilă dacă posedă următoarele proprietăŃi: 

- exactitate; 
- oportunitate; 
- formă adecvată de prezentare; 
- frecvenŃă corespunzatoare de elaborare. 

Pentru a putea fi utilizate în procesul decizional, informaŃiile, respectiv datele, trebuie 
stocate pe suporturi tehnice. Acestea reprezintă mijloacele materiale cu ajutorul cărora sunt 
vehiculate şi stocate informaŃiile. În condiŃiile activităŃii clasice, aceste suporturi sunt documentele 
primare, documentele de evidenŃă tehnico-operativă, contabilă şi statistică. Utilizarea 
calculatoarelor electronice în prelucrarea datelor a condus la apariŃia unor suporturi specifice ce 
permit perceperea informaŃiilor de către calculator. Acestea sunt cunoscute sub numele de suporturi 
tehnice de informatie (discul, banda magnetică, caseta magnetică, CD-ul). Caracteristicile 
constructive şi principiile care stau la baza memorării datelor au fost precizate în detaliu în cadrul 
capitolului I. 

 
III.2. Sistem informaŃional şi sistem informatic. 
 
Conducerea efcientă a activităŃilor economice de către un agent economic presupune 
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cunoaşterea permanentă, în detaliu a resurselor informaŃionale de care acesta dispune, corelate cu 
obiectivele propuse, precum şi a modului de desfaşurare a proceselor ce au loc la nivelul unităŃilor, 
în interdependenŃă cu toŃi factorii care le condiŃionează. 

Rolul primordial în asigurarea elementelor necesare fundamentării deciziilor utilizate în 
conducerea oricărui proces revine sistemului informaŃional. Acesta prelucrează şi vehiculează 
informaŃiile între sistemul condus (de producŃie / de execuŃie) şi sistemul conducător (de decizie). 
El este reprezentat de totalitatea metodelor, procedeelor şi mijloacelor folosite în procesul 
informaŃional şi poate fi definit ca un ansamblu organizat şi integrat de operaŃii de culegere, 
transmitere, prelucrare, sistematizare, analiză şi păstrare, difuzare şi valorificare a informaŃiilor. 

Elementele componente ale unui sistem informaŃional sunt: informaŃiile, suporturile de 
informaŃie, fluxurile informaŃionale, operaŃiile pe care le suportă informaŃiile şi mijloacele de 

efectuare a acestora. 
Despre informaŃii şi suporturile de informaŃie am vorbit anterior. 
Fluxurile informaŃionale reprezintă itinerariile parcurse de date (ca realizări ale informaŃiei) 

de la locul culegerii acestora şi până la elementele receptoare. Lungimea traseului pe care îl 
parcurge informaŃia depinde de structura sistemului economic, de etapa procesului de prelucrare a 
datelor. Calitatea fluxului informaŃional determină calitatea de ansamblu a sistemului informaŃional. 

OperaŃiile la care sunt supuse datele în procesul prelucrării reprezintă ansamblul activităŃilor 
ce se desfaşoară pentru obŃinerea elementelor informaŃionale necesare elaborării unei decizii de 
calitate de către sistemul de decizie. Aceste operaŃii pot fi grupate în trei categorii: de culegere, de 
transmitere, de prelucrare şi prezentare. 

Mijloacele folosite în cadrul sistemului informaŃional pot fi definite ca reprezentând 
totalitatea tehnicilor şi echipamentelor de colectare, înmagazinare şi transmitere a datelor. 

ApariŃia calculatorului electronic a determinat dezvoltarea unor noi mijloace de efectuare a 
operaŃiilor asupra datelor. 

Informatica este ştiinŃa care precizează toate aceste mijloace moderne de prelucrare a datelor 
cu ajutorul calculatorului electronic. Deoarece trateză informaŃia prin structura ei formală, 
informatica este un instrument ce se grefează întotdeauna pe domeniul de activitate pe care-l 
serveşte, reliefând caracterul interdisciplinar foarte pronunŃat al acestia. 

Materializarea instrumentului informatic (programul) pe un domeniu de activitate 
transformă treptat sistemul informaŃional al acestuia în sistem informatic. El reprezintă un ansamblu 
de metode, mijloace şi proceduri ce permit prelucrarea automata a datelor. Mijloacele sunt 
reprezentate de echipamentele utilizate în prelucrarea datelor, iar procedurile formează ansamblul 
de tehnici de programare  ce permit utilizarea echipamentelor de calcul. 

Sistemul informatic este un sistem pentru conducerea proceselor din orice domeniu de 
activitate. El influenŃează în mod pozitiv calitatea activitaŃii de conducere a domeniului pe care este 
grefat. 

Sistemul informatic lărgeşte câmpul de acŃiune a sistemului informaŃional, îmbunătăŃindu-l 
calitativ. El este inclus în sistemul informaŃional, reprezentând o parte mai mare sau mai mică a 
acestuia, în funcŃie de gradul de automatizare al prelucrărilor în cadrul sistemului informaŃional. 
Putem vorbi, din acest punct de vedere, de sisteme informatice parŃiale, totale şi integrate. 

Sistemele informatice parŃiale presupun prelucrarea automata a datelor din cadrul unor 
activităŃi ce sunt de importanŃă majoră pentru unitatea economică. În acest caz sistemul informatic 
nu acoperă decât parŃial activităŃile de prelucrare a datelor din cadrul sistemului informaŃional. 
Aceasta presupune îmbinarea metodelor  tehnice moderne de prelucrare automată a datelor cu cele 
clasice, manuale. 

Sistemele informatice totale constitue abordări cu tehnici moderne a tuturor proceselor din 
unitatea economică, în condiŃiile în care orice subsistem al sistemului informaŃional este privit ca o 
entitate. Astfel sunt permise stabilirea cu ajutorul calculatorului a legăturilor cauzale dintre subsisteme 
şi utilizarea eficientă a echipamentelor aflate în dotarea unităŃii economice. Astfel de sisteme pot să 
provină prin îmbinarea mai multor aplicaŃii ce s-au constituit inŃial în sisteme informatice parŃiale. 

Sistemele integrate sunt concepute pentru realizarea prelucrării sub toate aspectele a datelor 
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vehiculate în cadrul sistemului informaŃional, conducând la obŃinerea tuturor informaŃiilor posibile 
şi necesare. În felul acesta se realizează o abordare globală a procesului de prelucrare a datelor la 
nivelul întregului sistem informaŃional. Acest tip de sistem informatic se poate obŃine printr-o 
activitate de proiectare pornind de la o analiză amănunŃită, riguroasă a tuturor componentelor 
sistemului informaŃional exstent, proiectarea unei baze de date care să acopere întregul perimetru 
informaŃional al sistemului economic, construirea de proceduri şi funcŃii care să permită 
manipularea automată a datelor înmagazinate în baza de date. TendinŃa actuală în proiectarea 
sistemelor informatice referă sistemele informatice integrate. 

III.3. Procesul de prelucrare automata a datelor. 
Pentru realizarea procesului de prelucrare automată a datelor este necesară existenŃa 

următoarelor elemente: 
- un sistem de echipamente de calcul electronic; 
- un soft de bază care să faciliteze şi să realizeze interfaŃa calculator – programator şi 

calculator - utilizator; 
- un soft de aplicaŃie format din programe care să asigure prelucrarea informaŃiilor; 
- un set de date ce concretizează informaŃiile de prelucrat. 
Sistemul de echipamente are în componenŃa sa unul sau mai multe calculatoare, eventual 

legate în reŃea, cu o configuraŃie corespunzatoare obiectivelor propuse. 
Softul de bază este format, în principal, din sistemul de operare şi mediile de programare. 

Sistemul de operare instalat pe calculatoarele  ce compun sistemul de echipamente trebuie să asigure o 
interfaŃă cât mai “prietenoasă”, fiind preferate sistemele de operare interactive de genul WINDOWS, 
bazate pe manipularea obiectelor grafice. Mediile de programare trebuie să permită o dezvolatare de 
programare conform principiilor programării structurate, modulare şi orientate obiect. 

Prelucrarea informaŃiilor culese şi stocate pe suporturile de informaŃie ataşate unităŃilor 
aflate în configuraŃia sistemului de echipamente este asigurată de către programe scrise, de regulă, 
sub sisteme de gestiune a bazelor de date relaŃionale şi orientate obiect, cel mai eficient mod de 
organizare a informatiilor pentru aplicaŃiile cu caracter economic. 

Datele supuse prelucrărilor sunt preluate în cele mai multe cazuri din documentele primare 
vehiculate în cadrul sistemului informaŃional. Ele trebuie organizate corespunzator caracteristicilor 
şi facilităŃilor oferite de către echipamentele din dotare, obiectivele urmărite şi structurii bazelor de 
date prelucrate de către programele ce constite softul de aplicaŃie. 

In cadrul unui sistem informatic, procesul de prelucrare automată a datelor presupune 
parcurgerea urmatoarelor etape: 

1) Pregătirea datelor în vederea culegerii 

Această etapă presupune proiectarea unor documente în conformitate cu obiectivele stabilite 
pentru prelucrare (dacă este vorba de documente interne sistemului) sau codificarea informaŃiilor 
din documentele primare tipizate. Aceste pregătiri au scopul de a uşura sarcina lucrătorilor din 
compartimentele care asigură culegerea şi introducerea datelor pe suporturile tehnice de informaŃie 
din configuraŃia echipamentelor de calcul electronic. Se recomandă păstrarea semnificaŃiei 
economice a documentelor tipizate şi adaptarea programelor de culegere şi a structurii bazelor de 
date la structura documentelor primare. În cadrul sistemelor economice, una dintre activităŃile cele 
mai importante ale acestei etape este cea de  c o n t a r e , adică de înscriere a formulelor contabile 
care evidenŃiază mişcările patrimoniale prezente în fiecare rând al documentului primar. 

2) Culegerea şi stocarea datelor pe suporturile tehnice de informaŃie 

Această etapa presupune, de cele mai multe ori, activităŃi de operare în scopul introducerii 
datelor primare de la tastatura calculatorului sau a terminalelor, având ca sursă documente primare 
venite din exteriorul sistemului sau elaborate chiar în cadrul acestuia. Există şi situaŃii în care datele 
pot fi preluate de pe alte suporturi de informaŃie accesibile calculatorului de lucru şi care provin din 
alte aplicaŃii sau prin prelucrarea  în timp real a informaŃiilor din procesul supus analizei. 

In cazul culegerii datelor de la tastatură se recomandă utilizarea unor programe de tip 
conversaŃional, cu machete de culegere care să uşureze activitatea operatorului şi să nu necesite 
cunostinŃe speciale de informatică. Este de dorit ca machetele de culegere să respecte froma şi 
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conŃinutul documentelor primare ce reprezintă sursa informaŃiilor. 
3) Prelucrarea datelor stocate pe suporturile de informaŃie 

Această etapă presupune activarea unor programe de aplicaŃie care accesează bazele de date 
aflate pe suporŃii externi de informaŃie ai echipamentelor de calcul electronic. Prelucrarea acestor 
date presupune transferul lor de către programe în memoria internă, realizarea operaŃiilor indicate 
prin program, prin intermediul funcŃiilor microprocesorului, depunerea rezultatelor obŃinute în 
bazele de date supuse  actualizărilor şi aflate pe suporturile de informaŃie sau generarea rapoartelor 
ce constitue situaŃii finale, fie pe suporturi din memoria externă, fie direct la dispozitive de ieşire 
(de exemplu imprimanta sau ecranul monitorului ). 

4) Interpretarea de către compartimentele de decizie a rezultatelor obŃinute în urma 

prelucrărilor.  

Aceasta este o etapă care încheie ciclul de prelucrare automată a datelor şi în urma ei se 
transmit dispoziŃii, se iau decizii pentru ameliorarea şi optimizarea procesului condus. 

Este evident ca în cadrul unui proces de prelucrare automată a datelor, aceste etape se reiau 
ciclic, ori de cate ori apar modificări în cadrul procesului condus. 

 
 
III.4. Sistemul de codificare utilizat în reprezentarea datelor în memoria 

calculatoarelor electronice. 
 
Pentru a putea fi prelucrate cu ajutorul calculatoarelor electronice, datele trebuie introduse şi 

memorate pe suporŃi tehnici de informaŃie sau în memoria internă a calculatorului. łinând cont de 
caracteristicile tehnice ale dispozitivelor memoriei externe, ca şi de modul de memorare a datelor în 
memoria internă, memorarea datelor se face prin  reprezentarea lor sub o formă specifică. În felul 
acesta datele vehiculate în cadrul unui sistem informatic sunt memorate intern sub o forma 
codificată.  

Codificarea internă, ca şi decodificarea, sunt operaŃii realizate automat de către calculator, 
atunci când datele sunt stocate pe suporturile de informaŃie şi, respectiv, când acestea sunt transpuse 
prin dispozitivele periferice de ieşire (imprimante, ecranul monitorului, etc) sub formă naturală, 
uşor de interpretat de către utilizator. 

Codificarea internă a informaŃiei presupune un ansamblu de reguli pentru reprezentarea 
fiecărui caracter ce compune data care concretizează informaŃia. Aplicarea corespunzătoare a 
acestor reguli conduce la realizarea unei corespondenŃe între mulŃimea unităŃilor elementare de 
informaŃii         (caracterele) şi mulŃimea reprezentărilor simbolice (convenŃionale, codificate) ale 
acestora. 

In constituirea codurilor utilizate, punctul de pornire îl reprezintă sistemul de numeraŃie 
binar, de aceea, înainte de a prezenta câteva din codurile utilizate de către calculatoarele electronice 
pentru memorarea datelor, este util să studiem sistemele de numeraŃie şi în special pe cel binar. 

 
III.4.1 Sisteme de numeraŃie. 
Componentele elementare ale informaŃiei sunt caracterele admisibile (litere, cifre, caractere 

speciale). Ele sunt reprezentate în cod binar, un sistem de numeraŃie care utilizează doar două cifre 
(0 şi 1) ce corespund foarte bine modului de memorare electronică sau electromagnetică:  0 şi 1 
corespund celor două stări posibile ale nodurilor de reŃea sau a zonelor de disc, respectiv 
comutatorilor ON şi OFF. 

Datele numerice sunt reprezentabile în diverse sisteme de numeraŃie. Sistemul de numeraŃie 
reprezintă un ansamblul de reguli ce operează asupra cifrelor componente pentru reprezentarea 
numerelor.  

In aritmetică se foloseşte în mod frecvent sistemul zecimal, sistem care utilizează ca 
simboluri cifrele din mulŃimea {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Regulile de aşezare a acestor caractere 
pentru formarea numerelor definesc sistemul zecimal ca pe un sistem poziŃional: fiecare cifră ce 
intră în componenŃa unui număr are dublă  semnificaŃie : o valoare individuală şi o valoare 
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poziŃională. Valoarea individuală reprezintă corespondenŃa dintre caracterul numeric  (cifra) şi o 
mulŃime de elemente numărabile. Valoarea poziŃională este determinată de poziŃia cifrei în cadrul 
numărului. 

Exemplu: Fie numărul 7354 scris în sistem zecimal. Cifra 3 are o valoare individuală 
corespunzătoare unei mulŃimi cu 3 elemente (numărul natural 3), dar şi o valoare poziŃională, 
determinată de poziŃia ei în cadrul numărului. Acesta este 102, adică puterea a doua a bazei 
sistemului de numeraŃie. Exponentul puterii bazei se determină cu uşurinŃă dacă numerotăm, de la 
dreapta la stânga, cifrele ce compun numărul, începând cu 0 pentru prima poziŃie din dreapta. 
Numărul de ordine astfel obŃinut pentru cifra respectivă reprezintă exponentul puterii bazei, iar 
puterea bazei, valoarea poziŃională a acestui caracter. 

Utilizarea sistemului zecimal pentru calculatoarele electronice ar fi în neconcordanŃă cu 
modul de memorare a informaŃiei de către acestea. Cel mai indicat dintre sistemele de numeraŃie 
utilizat de către calculatoarele electronice este sistemul binar.  

Sistemul binar, numit si sistem de numeraŃie cu baza 2, utilizează doar cifrele 0 si 1; 
acestea pot fi puse in relaŃie biunivocă cu cele două stări fizice stabile ale nodurilor reŃelelor 
electronice, ale zonelor de disc, ale comutatorilor ON şi OFF. 

Cele două cifre utilizate de sistemul binar poartă numele de cifre binare sau biŃi. PoziŃia 
ocupată de o astfel de cifră poartă numele de poziŃie binară. In tehnica electronică sau 
electromagnetică de reprezentare, cele două stări fizice se pot realiza prin prezenŃa sau absenŃa 
impulsurilor electrice, respectiv prin magnetizarea pozitivă sau negativă. 

CorespondenŃele dintre valorile individuale “0“ şi “1”, pe de o parte, şi nivelele de 
impulsuri, pe de altă parte, se pot stabili în două moduri: potenŃial maxim – “1”, potenŃial minim – 
“0” ( logica pozitivă de reprezentare) sau potenŃial minim – “1 “ şi potenŃial maxim – “ 0" ( logica 
negativă de reprezentare). 

Datorită faptului că sistemul cel mai natural de reprezentare pentru om este sistemul 
zecimal, iar în calculatoarele electronice se foloseşte sistemul binar, este necesară însuşirea de către 
utilizator a sistemului de conversie a numerelor din sistemul de numeraŃie binar în cel zecimal şi 
invers. Această conversie se realizează în mod automat prin componente specializate ale 
calculatorului. Pentru înŃelegerea procesului de prelucrare automată a datelor vom prezenta în 
continuare logica de bază a acestor conversii. Conversia din baza 10 în baza 2 se realizează prin 
împărŃiri succesive ale numărului în baza 10 şi ale cîturilor acestora la 2 şi păstrarea resturilor 
fiecărei împărŃiri. Succesiunea resturilor, de la ultimul spre primul, reprezintă numărul în baza 2 
corespunzător celui în baza 10 de la care am pornit. 

Conversia din baza 2 în baza 10. Fie c0c1c2...cn un număr în baza 2 unde ci, i=0,...,n, 
reprezintă cifre binare. Atunci numărul corespunzător în baza 10 se obŃine după formula: 

C0*2 
n-1 + c1*2 

n-2 +…+cn-1*2
1 +cn*2

0 
Deoarece numele se reprezintă în memoria calculatorului în baza 2, este evident că acesta 

realizează operaŃii asupra datelor numerice în sistem binar. Cum sistemul binar este, ca si cel 
zecimal, un sistem poziŃional, regulile de calcul se păstrează. 

Adunarea în sistem binar: se adună cifrele corespunzătoare poziŃional. Pe poziŃia 
respectivă se păstrează restul împărŃirii la 2 a rezultatului adunării, iar pe poziŃia anterioară se 
adună, ca cifră de transfer, câtul întreg al împărŃirii la 2. 

Celelalte operaŃii aritmetice se fac după reguli similare ce pot fi cu uşurinŃă enunŃate şi pe 
care le lăsăm ca exerciŃiu pentru cititor.  

ÎnmulŃirea în sistem binar: Se aliniază la dreapta numerele de înmulŃit. Se înmulŃeşte 
fiecare cifră a celui de-al doilea număr (înmulŃitor) cu fiecare cifră a primului număr (deînmulŃit) şi 
se obŃin, cu decalajul corespunzător poziŃiei cifrei înmulŃitorului, produse parŃiale. Adunarea 
produselor parŃiale se face conform regulii de adunare anterior enunŃate. 

Exemple: 
10011100011001 +  11001100101 x 

10110001101   1001111  
10110010100110   11111100100101011  

Lăsăm ca exerciŃiu verificarea de către cititor, prin aplicarea regulilor indicate, a operaŃiilor de 
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calcul anterior exemplificate. 
Deoarece sistemul binar foloseşte doar două cifre, numărul de cifre necesare reprezentării 

numerelor în acest sistem de numeraŃie este relativ mare. Pentru a condensa reprezentarea externă a 
acestora se utilizează alte sisteme de numeraŃie cum ar fi octal şi hexazecimal. 

Sistemul octal (baza 8) foloseşte cifrele 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7.  Conversiile din bază 10 în 
baza 8 şi invers se pot face după reguli similare cu cele prezentate pentru sistemul binar. Lăsăm în 
sarcina cititorului enunŃarea acestor reguli.  

Sistemul octal are o largă utilizare în reprezentarea externă a valorilor numerice mai ales datorită 
posibilităŃii conversiei directe a numerelor din baza 2 în baza 8 şi invers. Acest lucru este posibil prin 
corespondenŃa dintre un caracter octal şi codul binar pe 3 poziŃii corespunzător fiecăruia dintre aceste 
caractere. Ilustrăm această corespondenŃă prin următorul tabel: 

 

Cifra 
octală 

Codul binar  

0 000 
1 001 
2 010 
3 011 
4 100 
5 101 
6 110 
7 111 

Putem stabili următoarele reguli de conversie între baza 2 şi 8 şi invers: 
Regula 1 (conversia din baza 2 în baza 8) : se grupează cifrele binare câte trei de la dreapta 

spre stânga (ultimul grup se completează, eventual, la stânga cu zerouri nesemnificative). Fiecărui 
grup i se asociază apoi cifra octală (conform cu tabelul anterior). 

Regula 2 (conversie din baza 8 în baza 2): se asociază fiecărei cifre octale ce compune 
numărul de convertit codul binar corespunzător (pe exact trei caractere). 

Adunarea în octal 
Pentru a aduna două sau mai multe numere scrise în sistem octal se procedează astfel: se 

aşează numerele unul sub celălalt, aliniate la dreapta; se adună cifrele de pe aceeaşi poziŃie, 
păstrându-se pe poziŃia respectivă restul împărŃirii întregi al sumei obŃinute la 8; câtul împărŃirii 
întregi a sumei la 8 se transferă la poziŃia următoare. 

 
Exemplu: 

27543 + 
    6524  rezultatul adunării este 
 36267 
 
OperaŃia de înmulŃire în octal se realizează după reguli ce pot fi enunŃate cu uşurinŃă prin 

analogie cu cele prezentate pentru sistemul de numeraŃie binar. Recomandam cititorului să facă 
acest exerciŃiu. AplicaŃi regula astfel enunŃată pentru a efectua înmulŃirea octală 7432 * 43. 

Sistemul hexezecimal este sistem de numeraŃie care foloseşte pentru scrierea numerelor 16 
cifre. CorespondenŃa între acestea şi numerele zecimale, respectiv binare este redată de tabelul: 
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Cifră 
hexazecimală 

Număr 
binar 

Număr 
zecimal 

0 0000 0 
1 0001 1 
2 0010 2 
3 0011 3 
4 0100 4 
5 0101 5 
6 0110 6 
7 0111 7 
8 1000 8 
9 1001 9 
a 1010 10 
b 1011 11 
c 1100 12 
d 1101 13 
e 1110 14 
f 1111 15 

 
Pot fi enunŃate reguli de conversie între baza 16 şi baza 2, similare cu cele prezentate 

anterior pentru baza 8 şi baza 2, cu deosebirea că fiecărui caracter al sistemului hexazecimal i se 
asociază un cod binar pe 4 poziŃii. OperaŃiile aritmetice în sistemul hexazecimal şi octal respectă 
regulile generale ale acestora pentru sisteme de numeraŃie poziŃionale. 

Regula 1 (conversia din baza 2 în baza 16) : se grupează cifrele binare câte patru de la 
dreapta spre stânga (ultimul grup se completează, eventual, la stânga cu zerouri nesemnificative). 
Fiecărui grup i se asociază apoi cifra hexazecimală (conform cu tabelul anterior). 

Regula 2 (conversie din baza 16 în baza 2): se asociază fiecărei cifre hexazecimale ce 
compune numărul de convertit codul binar corespunzător (pe patru caractere). 
 

III.4.2. Coduri utilizate în memorarea datelor. 
In perioada de început a tehnicii electronice de calcul s-a utilizat codul BCD (Binary Coded 

Decimal). Conform regulilor de reprezentare a numerelor în acest cod, pentru fiecare caracter se 
utilizează un grup de 4 poziŃii binare. Grupul celor patru biŃi permite realizarea a 16 combinaŃii: 10 
dintre acestea sunt utilizate pentru reprezentarea valorilor numerice ale caracterelor, iar celelalte 6 
poziŃii reprezentarea caracterelor speciale (operatori algebrici, punctul, virgula, paranteze). In codul 
BCD fiecărei succesiuni de m caractere i se asociază un cod de 4 x m caractere binare. 

Exemplu: pentru numărul zecimal 7872 se utilizează codul 111100001110010 (zeroul 
nesemnificativ se elimina). 

Pentru reprezentarea tuturor caracterelor utilizate în concretizarea informaŃiilor codul BCD 
este însă insuficient, ceea ce a impus construirea altor moduri de codificare a informaŃiilor. Cel mai 
utilizat dintre acestea este codul ASCII (American Standard Code for Information Interchange). 
Acesta utilizează 7 poziŃii binare. Sunt permise astfel 27=128 combinaŃii, suficiente pentru 
reprezentarea tuturor caracterelor admisibile: litere mari, litere mici, semnele de punctuaŃie, 
operatorii aritmetici şi logici, simboluri speciale (pentru controlul comunicaŃiei). ProtecŃia 
informaŃiei astfel codificate pe timpul teletransmisiei se asigură prin adăugarea la codul pe 7 poziŃii 
binare a unui bit de control. 

Destul de frecvent utilizat este şi un alt mod de codificare şi anume codul EDCDIC 
(Extented Binary Coded Decimal Interchange Code), sistemul de numeraŃie utilizat pentru 
reprezentarea externă a informaŃiei fiind cel hexazecimal.  

Pentru calculatoarele din gama celor compatibile IBM-PC, este utilizat codul de 

reprezentare ASCII. 



38 

 
 
 

Capitolul V 
 

REłELE DE CALCULATOARE 
 
 

V.1. Introducere 
 
Extinderea domeniilor de aplicare a calculatoarelor a condus la creşterea  numărului de 

utilizatori. Aceştia doreau, din ce în ce mai mult, să poate transfera date între calculatoare sau să 
acceseze datele partajate de către mai mulŃi utilizatori.  

 Pentru soluŃionarea acestor doleanŃe, au fost elaborate mijloace tehnice care permit 
calculatoarelor să comunice între ele, adică să formeze ceea ce numim o reŃea de calculatoare.  

  DefiniŃie: Numim reŃea o muŃtime de calculatoare ce pot shimba sau accesa informaŃii 
prin intermediul unei structuri de comunicaŃie, ce poate fi sugerată ca în fig. 5.1.1. 
                                                                                
 
 
                                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Putem defini reŃeaua de calculatoare şi astfel: grup  de  calculatoare  şi  periferice  care   
partajează   resursele,  interconectate  prin  intermediul  unui  canal  de  comunicaŃii. 

 

Structura de 
comunicatie 

Fig. 5.1.1 
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Fig.5.1.2. Topologii de reŃele de calculatoare 

 
Prin topologia unei reŃele vom înŃelege modul de interconectare a calculatoarelor în reŃea. 

Folosirea unei anumite topologii are influenŃă asupra vitezei de transmitere a datelor, a costului de 
interconectare şi a fiabilităŃii reŃelei. Dintre topologiile existente cel puŃin următoarele merită 
reŃinute: stea, inel, arbore, completă, magistrală, neregulată. In fig.5.1.2 putem observa 
reprezentarea schematică, sub forma de grafuri, a acestor modele topologice (tipuri de reŃele). 

Tipul de reŃea magistrală este cel mai de utilizat, mai ales în cazul în care se doreşte 
construirea de reŃele locale de mici dimensiuni, iar performanŃele acestora nu trebuie să fie foarte 
spectaculoase. Acest model de reŃea se mai numeşte şi magistrală liniară, deoarece există un singur 
cablu care conectează toate calculatoarele din reŃea. Avantajul acestui tip de reŃea constă în aceea că 
necesită un cost mai mic, folosind-se mai puŃin cablu, şi, în acelaşi timp, în cazul întreruperii cablui 
sau defectării unui calculator din reŃea, nu este în pericol funcŃionarea întregii reŃele. Acest tip de 
reŃea prezintă însă şi dezavantaje. Astfel, folosirea unui singur cablu conduce la situaŃia în care 
transmiterea de date, este realizată după o listă de prioriŃăŃi ale calculatoarelor care trebuie să 
aştepte eliberarea cablului de către celelalte calculatoare pentru a accesa informaŃia dorită. 

Tipul de reŃea inel presupune conectarea fiecărui calculator de alte două calculatoare, 
imaginea fiind aceea a unor calculatoare asezate în cerc. InformaŃiile trebuie să treacă prin mai 
multe calculatoare pentru a ajunge la cel care le solicită. Dacă nu se folosesc cabluri suplimentare, 
oprirea unui calculator sau întreruperea unui cablu duce la oprirea întregii reŃele. PerformanŃele unei 
reŃele inel sunt ceva mai mari decât ale unei reŃele de tip magistrală.  

Tipul de reŃea în stea presupune existenŃa unui calculator central ce va fi conectat cu toate 
celelalte calculatoare prin cabluri directe. Toate transferurile de date se realizează prin intermediul 
calculatorului central. Dacă se foloseşte un calculator central de mare putere, atunci reŃeaua va avea 
performanŃe ridicate, dezavantajul constând în faptul că defectarea acestuia afectează funcŃionarea 
normală a întregii reŃele.  

Se pot folosi şi topologii combinate de reŃele, cum ar fi lanŃul de stele, însa, orice topologie 
ar fi aleasă, există o serie de probleme ce trebuiesc rezolvate, cum ar fi modul de obŃinere a 
accesului, care necesită eliminarea posibilităŃii ca un singur calculator să "monopolizeze" mediul de 
transmisie a informaŃiei. Apar probleme suplimentare atunci când reŃeaua este eterogenă, adică 
conectează diverse tipuri de calculatoare sau este obŃinută prin compunerea mai multor reŃele de 
tipuri diferite.   
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V.2. Caracteristici, componente şi tipuri de reŃea 
 

TendinŃa  actuală  a  utilizatorilor  o  reprezintă  folosirea  calculatoarelor,  nu  ca staŃii de 
lucru independente, ci cuplate  într-o  reŃea.  

Aceasta  permite  folosirea  în  comun,  de  către  mai  mulŃi  utilizatori,  a resurselor  
hardware şi / sau  sofware  aparŃinând calculatoarelor componente,  oferind  astfel  posibilitatea  de  
obŃinere  a  unor  sisteme  cu  un  grad  înalt  de  fiabilitate  şi  adaptibilitate. În  general  o  reŃea  de  
calculatoare  are  în componenŃă  un  număr  de  n  calculatoare  conectate  între  ele, în  care  unul  
dintre  ele  este  mai  puternic  şi  gestionează   activitatea   întregului  sistem; el este  numit  file-
server (gestionar-fişiere), iar celelalte  calculatoare din  reŃea  sunt  numite  work-station  (staŃii  de  
lucru).  

Canalul  de  comunicaŃie  între  calculatoarele  reŃelei  este  mediul  de  transmisie  a  datelor 
(satelit  de   telecomunicaŃii,  unde  radio, fibră  optică,  cablu  torsardat,  cablu coaxial),  fiind  
reprezentat  printr-o  legătură  punct  cu  punct  sau  multipunct. Comunicarea  între  calculatoare  se  
poate  face  serial  sau  paralel.  

Comunicarea  de  tip  serial implică o viteză  de transmisie  mai  redusă, dar  linii  de  
comunicaŃie   sunt mai  puŃin  pretenŃioase  (linii  telefonice  obişnuite ); ea este folosită  cu  
predilecŃie  pentru  calculatoare  aflate  la  mare  distanŃă . 

Calculatoarele  unei  reŃele  cu  mică  răspândire  geografică (acelaşi  birou, aceeaşi  clădire, 
clădirii  învecinate) comunică  între  ele  printr-un  protocol de  tip  paralel,  asigurat  de  o  placă  
specială de reŃea – câte   una  pentru  fiecare calculator  în  parte. 

Din  punct  de  vedere  al  ariei  de  cuprindere,  reŃelele  de  calculatoare  se  împart  în  trei  
categorii : 

*  reŃele  locale ( LAN - Local  Area  Network ), care  se  întind  pe  o  distanŃă  de  câteva  
sute  de  metri,  în  incinta  unei  intreprinderi  sau  instituŃii,  independent de suportul  informatic al  
sistemului  informaŃional  al acestora; 

 *  reŃele  metropolitane  (MAN - Metropolitan  Area  Network ),  care  leagă filialele  unei  
companii  sau  principalele  obiective  economice  ale  unui  oraş; 

* reŃele  pe  arii  întinse (WAN - Wide  Area  Network), care  interconectează  centrele  
informatice  la  nivel  continental  sau  planetar. 

ReŃele locale de calculatoare (LAN) 
Aşa cum am precizat în paragraful 5.1., din  perspectiva schemei  de  conectare  a  

calculatoarelor  între  ele, reŃelele  de  calculatoare  pot  fi  organizate  în  mai  multe  moduri. În 
principiu, pentru  reŃelele  LAN, există  trei  tipuri de  topologii, după  cum  urmează: 

a)  Topologia  Ring  (inel) presupune  conectarea  calculatoarelor (noduri ale  reŃelei)  pe  
un  canal  circular, configurat  ca  în  fig.5.1.1. 

Comunicarea  între  două  noduri  se  face  pas-cu-pas. Spre  exemplu,  dacă din  nodul 1 
trebuie  transmis  un  mesaj  în  nodul  4, mesajul  va  fi  trimis mai  întâi  nodului  2,  apoi  acesta  îl  
va  transmite  în  nodul  3, iar  acesta  la  rândul  său  îl  va  retransmite  nodului  4. Controlul  
reŃelei  este  deŃinut pe  rând  de  fiecare  dintre   noduri.  Avantajele acestui  mod  de  comunicare  
sunt :   

- toate  nodurile  sunt  “egale”  între  ele; 
- intervalul  de  timp  în  care  va  transmis   un   mesaj   dintr-un   nod   în  altul  poate  fi  

estimat - de  unde  utilitatea  pentru  aplicaŃii  care  trebuie  să  răspundă  în  timp  real; 
- necesarul  de  cablu  pentru  conectarea  reŃelei  este  acceptabil. 

Dezavatajele  acestei  topologii  sunt  date  de  viteza  mai  redusă  decât  în celelalte  variante  de  
interconectare  şi  fiabilitatea  scăzută – defectarea unui  nod  duce  la  blocarea  întregii  reŃele. 

b) Topologia  bus (magistrală) 
Aceast  tip  de  interconectare  reprezintă  cea  mai  simplă  schemă  posibilă, preferată  în  

majoritatea  cazurilor  de  utilizatori.  Ea  presupune  un  cablu  liniar  la  care  se  ataşează  toate  
nodurile  reŃelei. 

Când  un  nod  doreşte  să  comunice  cu  un  altul  el  va  transmite    pe  cablu  mesajul  
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împreună  cu un specificator  al  destinatarului.  Nodul de  destinaŃie  va  recunoaşte  că  este  cel  
de-al n-lea partener  al  comunicării  şi  va  reacŃiona  în  consecinŃă.  Acestă  tip  de  comunicare  
poate  crea  conflicte în  reŃea  când  două  noduri   încep  să   trasmită   simultan.  Pentru  evitarea 
unor  astfel  de  bruiaj  reciproce,  reŃelele  de  tip  BUS  sunt  prevăzute  cu un  modul  care  
detectează   eventualele   conflicte  şi  le   rezolvă   automat, complet  transparent  pentru  utilizator. 

Fiabilitatea  sporită  a  reŃelei (defectarea  unui  nod  nu  afectează  transmisia  la  celelalte  
noduri), viteza   mare  de  transmisie, configurarea   reŃelei  în funcŃie  de  mediu  şi  necesarul  de  
cablu  redus  constituie  principalele avantaje  ale  topologiei  bus,  dezavantajul   acestui  tip  de  
interconectare  fiind  dat  de   timpul   nedeterminat  alocat   transmiterii   unui  mesaj,  acesta 
neputând  fi  calculat  cu  precizie  deoarece  pot  apărea  ”conflicte” care  să întârzie  transmiterea  
şi  recepŃionarea  lui  în  timp  real.  

c) Topologia  star (stea) 
Metoda  de  conectare  star presupune  existenŃa unui  nod  privilegiat  în  reŃea,  nod  la  

care  sunt  conectate  toate  celelalte noduri. 
Pentru  fiecare  staŃie  de  lucru  există  o  linie  de  comunicaŃie  dedicată   prin  intermediul  

căreia  se  comunică  cu  server-ul.   
Transmisia  între  două  staŃii  se  face  prin  intermediul  server-ului,  această   caracteristică  

implicând  o  serie  de  avantaje  cum  ar  fi : 
- viteză  de  transmisie  ridicată; 
- posibilitatea  de  rulare  a  aplicaŃiilor  în  timp  real; 
- cablu  de  conectare  nepretenŃios,  deci  cu  cost  redus. 
Dezavantajele  topologiei  star  sunt  următoarele;  
- defectarea  server-ului  face  inutilizabilă  reŃeaua; 
- cantitatea  de  cablu  folosită  este  mare; 
- asigurarea  interconectării  fizice  este  complicată. 

Pe  lângă  aceste  tipuri  fundamentale  de  tipologii  pot  exista  şi  alte  metode  de  
interconectare  a  calculatoarelor  într-o  reŃea, combinând  cele  trei  topologii  de  bază (de  ex. 
Star-bus , star-ring).   

Din  punct  de  vedere  conceptual  reŃelele  locale  sunt  de  două  tipuri : 
•••• egal-la-egal  (peer-to-peer),  în  care  toate  calculatoarele  au  aceleaşi  funcŃii  în  

reŃea; 
•••• reŃelele  bazate  pe  strategia  client – server,  în  care  unul  sau  mai  multe   

calculatoare  sunt   dotate  hardware  şi  software  ca  să   funcŃioneze  ca  file-server  sau  
network-server. 

În  reŃelele  de  tip  client-server  pe  network-server  este  instalat  un  sistem  de  operare  
specific  reŃelei  numit  Network  Operating  System (NOS). 

    ComunicaŃia  în  cadrul  reŃelei  se  face  conform  modelului  de  referinŃă OSI (Open  
System  Interconection) elaborat  de  ISO (InteraŃional  Standard  Organization). Acest  model  
permite  interconectarea  calculatoarelor  prin respectarea  unor  reguli   standard   formalizate  prin  
protocoale.  Modelul   de  referinŃă   ISO   nu  se  referă  la  arhitectura  internă  a  sistemelor  ci  la  
comportamentul  lor  extern, care  permite  comunicaŃia.  În acest  cadru  au fost   stabilite  două  
funcŃii   principale :  transmisia  datelor  care  cuprinde  nivelurile  de  la  1  la  4  şi   
prelucrarea  datelor,  care   se   realizează   pe  nivelurile  de  la  5  la  7. 
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Nivelul  fizic   realizează  activarea  şi  dezactivarea  conexiunilor  fizice, 

modularea / demodularea  şi  transmisia  în  mediul  de  comunicaŃie. 
Nivelul  legăturilor  de  date  realizează  în  principal  detecŃia  şi  eventual  recuperarea  

erorilor,  transmisia  şi  recepŃia  cadrelor. 
Nivelul  reŃea   gestionează  dirijarea  datelor  către  destinaŃiile  acestora. 
Nivelul  transport   asigură  controlul  transferului  de  date  pe  parcursul tranversării  

reŃelei. 
Nivelul  sesiune    realizează   funcŃiile  care  sunt  necesare  ca  suport  al  dialogului   dintre   

procese,  cum   ar   fi   iniŃializarea,  sincronizarea   şi  terminarea  dialogului. 
 Nivelul  prezentare   defineşte  semantica  şi  sintaxa  datelor  transmise. 
 Nivelul  aplicare  realizează  interfaŃa  cu  utilizatorul  în  sensul  introducerii  lucrărilor,  
trasferului  de  fişiere,  al  controlului  şi  administrării  bazei de  date.  Cele  şapte  niveluri  ale  
modelului  OSI / ISO  sunt  ierarhizate  şi interdependente  funcŃional.  Astfel   la   staŃia   
emiŃătoare,   nivelurile superioare (începând cu 7)  comunică  datele  către  cele  inferioare,  apelând  
la  serviciile  acestora,  până  se  ajunge  la  ultimul  (nivelul  1  fizic),  care transmite   efectiv   
datele   din   mediul   de   comunicaŃie   şi  le  furnizează  nivelurilor   superioare (din staŃia   
receptoare),  care  le  aduce  în  forma acesibilă  utilizatorului. 
 
        *** 

În  specificaŃiile  anterioare,  în  reŃelele  de  tip “client-server”(care  sunt   preponderente),  
se   specifică   existenŃa   unuia   sau  a  mai  multor  calculatoare  dotate  ca   file-server  sau   
network-server,  pe  care  rulează  sortware-ul  de  reŃea.  Există  mai  multe  sisteme  de  operare  
dintre  care 
cele  mai  utilizate  sunt:  
♦ NetWare  produs  de  firma  Novell, ce  ocupă o  pondere  însemnată  din  piaŃa  mondială,  care  

rulează  sub  sistemul  NOS.  
♦ 3 PlusOpen   produs  de  firma  3 COM,  care  rulează  sub  sistemul  de  operare  OS / 2. 
♦ Vines   produs  de  firma   Banyan  System,  care  rulează  sub  controlul  sistemului  de  operare  

UNIX. 
♦ DECnet   produs  de  firma   DEC  (Digital  Equipament  Corporation ), care  permite  

introducerea  minicalculatorului  VAX  pe  post  de  file -server  într-o  reŃea  de  PC-uri. 
♦ Windows   NT   Sever 4.0   produs  de  corporaŃia   Microsoft,  care  în  prezent   câştigă  tot  

mai  mult  teren  pe  piaŃa   sistemelor  de  operare pentru  reŃele  de  calculatoare. 
Principalele  caracteristici  care  au  impus  în  prima  fază  de  dezvoltare  a  sistemelor  client-

server  utilizarea  sistemului  de  operare  NetWare  sunt: 
� compatibilitate  100%  cu  MS-DOS 
� simplitate  în  procesul  de  instalare 
�  preŃ  de  cost  acceptabil, posibilitatea  de  a  comunica  şi  cu  staŃii  UNIX, MacIntosh , OS/2  
�  arhitectură  deschisă. 

Sistemul  de  operare  Windows NT Server 4.0  a  fost  lansat  în  anul  1992, cunoscând  

SISTEM  A SISTEM  B 
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pe  parcurs  numeroase  îmbunătăŃiri. Din  punct  de  vedere  arhitectural,  se  fundamentează  pe  un  
model  care  să-i  permită,  în  timp,  o  îndepărtare  progresivă  de  specificitatea  hard  a  
platformelor  de  implementare.   

Stratul  inferior  al  sistemului  Hardware Abstration  Layer   este  o  bibliotecă   DLL   
succeptibilă  de  a se adapta  la mediu. Windows NT  este  un  sistem  de  operare  modern,  propus  
pentru  servere  de  reŃea,  cele  care  vor  purta  viitoarele  aplicaŃii  client - server.  

Sistemul  de  operare  WINDOWS NT tinde  să  se  impună  cu  predilecŃie  în  faŃa UNIX-
ului,   faŃă de care  are  un  avans  considerabil  prin   preŃul  relativ  accesibil  şi gradul  mare  de  
portabilitate.   UNIX  şi  WINDOWS  NT  se  aseamănă  prin faptul  că  ambele   sunt   platforme  
de  server-e,  sisteme   de   operare  pe 32  biŃi ,   multitasking.  WINDOWS   NT  este  considerat  
mai  uşor  de  administrat  şi  de  setat  în  comparaŃie  cu  UNIX,  care  porneşte  cu  un set  criptic  
de  comenzi “shell”. Avatajele  majore  ale  lui  NT  sunt  date de  integrarea  sa  cu  calculatoarele  
de  birou  şi  unicitatea  implementării sale  pe  oricare   tip   de   platformă,   spre  deosedire  de  
UNIX  care  are  variante  pentru  fiecare  platformă  hardware.  

Sistemul  de  operare  WINDOWS NT este  de  tip  centralizat,  deoarece  utilizează  un  
calculator  central  numit  server  care,  pe  lângă  funcŃiile  pe  care  trebuie  să  le  îndeplinească  
în  mod  normal, trebuie  să  gestioneze  şi  o  serie  de  procese  cu  ar fi ;   

-  acecesul  la  dispozitivele  de  reŃea  partajate;   
-  planificare  unităŃii  centrale  de  prelucrare  pentru  procesele  din  reŃea; 
-  accesul   de   la   distanŃă,  securitatea   datelor   şi   rularea   aplicaŃiilor  partajate.   

Serverul  furnizează  servicii  altor  calculatoare  conectate  la  el,  care  se  numesc  clienŃi.   
Clientul   unei   reŃele   utilizeată   un  sistem  de  operare  destinat  staŃiilor  de  lucru  care  este  
mai  puŃin  pretenŃios  decât  sistemul  de  operare  al  serverului.  

Calculatoarele  de  tip  client  din  cadrul  unei  reŃele  Windows  NT  pot utiliza  sisteme  de  
operare  diverse  după  cum  urmează; MS-DOS, UNIX, WINDOWS  95,  WINDOWS   98,  
WINDOWS   NT   WORKSTATION, WINDOWS  3.1 ,  MACINTOSH  OS  ŞI  OS / 2.  Dintre  
acestea  cel  mai recomandat  este  WINDOWS   NT   WORKSTATION . 
 
 

V.3. ReŃeaua INTERNET şi modul de utilzare al acesteia 
 
Internetul este o reŃea internaŃonală de computere interconectată cu alte reŃele de 

computere. La începutul anilor ’90, Internetul s-a extins foarte rapid, pe măsură ce tot mai mulŃi 
oameni de afaceri, şi nu numai ei, au început să descopere avantajele transmiterii informaŃiilor, 
oriunde în lume, aproape instantaneu. 

Tehnologia pe care se bazează Internetul a luat naştere în anul anul 1969, sub forma unui 
proiect de cercetare numit ARPAnet, iniŃiat de Departamentul American al Apărării. Scopul acestui 
proiect era acela de a încerca să construiască o reŃea de computere capabilă să reziste unui atac 
nuclear; dacă o bombă ar fi căzut pe o parte a reŃelei, restul acesteia ar fi trebui să rămână 
funcŃională. Datele sunt transmise în “pachete”, folosind tehnici de comunicaŃie standard numite 
”Protocoale Internet” (TCP/IP).       Atâta timp cât „pachetele” sunt corect adresate, ele pot fi 
transmise de la oricare computer conectat la Internet către oricare alt computer aflat în aceeaşi 
reŃea, pe orice rută. Dacă o parte a reŃelei „cade”, fluxul de date ocoleşte, pur şi simplu, defecŃiunea 
apărută. Aceasta face ca sistemul să fie foarte robust. 

Dintre multiplele activităŃi ce se pot desfăşura având drept sprijin important reŃeaua 
INTERNET, vom prezenta în continuare doar câteva.   

Una dintre cele mai importante componente ale Internetului a fost construită la mijlocului 
anului 1980, cu sprijinul FundaŃiei NaŃionale de ŞtiinŃă a Statelor Unite (FNS), pentru a permite 
tuturor cercetătorilor universitari din Ńară să benificieze de resursele costisitoare ale celor cinci 
centre de calcul regionale, pe care FNS le construia simultan. Folosirea Internetului era limitată 
exclusiv la instituŃiile academice şi guvernamentale. Totuşi, la începutul anului 1990, conectările au 
devenit accesibile nu numai companiilor mari sau mici, ci şi la nivel individual, iar această realitate, 
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cumulată cu intenŃia guvernului StatelorUnite de a construi la nivel naŃional o infrastructură 
informaŃională, a declanşat o explozie a numărului persoanelor şi calculatoarelor conectate. În 
1995, statisticile confirmau conectarea în reŃea a peste 35 de milioane de oameni, din 135 de Ńări. 

Internetul este cea mai mare reŃea de calculatoare din lume, dar nu este singura. Mai sunt 
multe alte feluri de sisteme „online”, care se pot accesa prin linii telefonice, folosind un modem 
(modulator / demodulator); acesta transformă datele pe care computerul le poate citi, în zgomote ce 
pot fi transmise şi decodate la celălalt capăt. Sistemele „online” oferă, în general, aceleaşi servicii 
ca şi Internetul. Acestea includ poşta electronică, biblioteci de fişiere şi  de alte informaŃii, 
conferinŃe electronice şi acces la baze de date, cuprinzând informaŃii despre anumite companii sau 
articole ale unor publicaŃii periodice. 

  Multe sisteme de acest gen, cunoscute ca „bulletin board sistem” (BBSs), sunt gratuite; 
altele cum ar fi vechiul sistem „online” de informaŃii comerciale CompuServe, trebuie plătite de 
către utilizator, plata făcându-se în funcŃie de timpul efectiv petrecut „online” şi în funcŃie de 
serviciul folosit. Deoarece Internetul a fot construit din banii publici şi primii lui utilizatori au fost 
universităŃile şi cercetătorii, informaŃiile de pe Internet erau gratuite. SituaŃia însă începe să se 
schimbe, pe măsură ce finanŃarea vine tot mai mult privat şi sunt dezvoltate sisteme de securitate tot 
mai performante. 

   Pe lângă e-mail, Usenet şi Web, cele mai uzuale servicii de pe Internet sunt Telnet şi FTP. 
Fiecare din aceste servicii are o funcŃie diferită şi necesită câte un software de tip „client”, instalat 
pe server, dar care poate fi rulat pe calculatorul utilizatorului. Cu cât sistemele comerciale sunt mai 
mari, cu atât este mai uşor pentru utilizatori, pentru că acestora le este furnizat un set complet de 
software sau de facilităŃi. Telnet, de exemplu, permite utilizatorului conectarea la calculatoare 
îndepărtate, ca şi cum s-ar afla în faŃa unui terminal direct conectat la acel computer. FTP, adică 
File Transfer Protocol, permite utilizatorului trimiterea sau recuperarea fişiere-lor spre sau de la 
computere îndepărtate. 

    În geneal, ceea ce este pe larg numit „Internet”, reprezintă, de fapt, doar o parte a 
Internetului, ca de exemplu World-Wide-Web, Usenet sau poşta electronică (E-mail). Toate 
acestea sunt, în esenŃă, aplicaŃii sau servicii rulate pe Internet, aşa cum un procesor de text este o 
aplicaŃie. Cele mai multe din aceste servicii sunt disponibile şi în alte sisteme de calculatoare, altele 
decât Internetul, aşa cum un procesor de text pentru PC poate apărea în versiunea pentru Apple 
Mac. Există multe sisteme de e-mail. Majoritatea pot fi conectate la Internet, dar unele pot fi 
deliberat Ńinute închise, din motive de securitate sau de intimitate, aşa  cum unele companii folosesc 
propriile reŃele private de telefoane. 

 

 
 
Usenet 
Usenet este o modalitate de a face schimb de ştiri cu alte persoane din întreaga lume. Spre 

deosebire de e-mail, care este secret, Usenet este un serviciu public. Cea mai bună asemănare ar fi 
aceea cu un panou de mică publicitate, ca acelea întâlnite în supermagazine, pe care oamenii lasă 
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mici anunŃuri. DiferenŃa este aceea că anunŃurile de pe panou pot fi din orice domeniu şi cei 
interesaŃi îşi pun răspunsurile acolo unde le poate vedea toată lumea. Aproape toate tipurile de 
reŃele online au ceva din acest mod de comunicare, cunoscut sub numele de conferinŃă electronică. 

Usenet este împărŃit în peste 10000 de tematici, cunoscute ca „newsgroups”. Acestea au 
denumiri specifice, astfel încât ele să fie uşor sortate de către un computer. De exemplu: în numele 
„alt.fan.letterman” prima parte - „alt”- se numeşte „ierarhie”. Există opt domenii pricipale care 
includ: alt, bio, biz, comp, rec şi sci, dar există şi altele, adăugate în funcŃie de regiuni sau servicii 
speciale. Acestea din urmă pot include newsgroupuri specifice Marii Britanii (UK), sub forma 
„uk.politics”sau newsgroup-uri, definite în funcŃie de servicii, cum ar fi Demon Internet, sub forma 
„demon.announce”. 

Celelalte părŃi ale numelui unui newsgroup nu sunt determinate de reguli stricte. Numele 
„alt.fan.letterman”, de exemplu, este pentru discuŃiile despre showul de noapte al comicului 
american de televiziune David Letterman. Există multe newsgroup-uri „alt.fan”, aşa că Letterman 
se încadrează între @@ şi alt.fan.jay-leno. 

Multă lume crede că Usenet şi Internet înseamnă acelaşi lucru, dar de fapt nu este aşa. 
Internetul este numai unul dintre modurile în care Usenet este trimis – „propagat” – în jurul lumii. 
Alte metode includ transferul direct de pe un computer pe altul prin reŃeaua telefonică. 

                  
Newsgroup-uri 
Oricine este conectat la Internet poate citi newsgroup-uri, Usenet sau mesaje poştale. Dar 

este foarte neplăcut dacă mesajele sunt plasate în newsgrou-uri greşite, sau dacă mesajelele repetă 
informaŃii deja cunoscute de cei care citesc frecvent acel newsgroup. Cel mai bun mod de a afla 
regulile unui newsgroup, cunoscut ca „Netiquette”, este de a citi fişierul cu informaŃii ale 
newsgroupului, numit „FAQ” (Frequently Asked Questions, adică întrebări frecvente). 

Există trei moduri de a obŃine aceste fişiere. Unul dintre ele este de a citi un newsgroup 
câteva săptămâni: fişierele FAQ sunt plasate regulat, astfel încât după o perioadă de aproximativ 
două săptămâni ele apar singure, ca nişte mesaje regulate. Un al doilea mod de a obŃine fişiere FAQ  
este valabil pentu cei cu tipul de conectare care le permite folosirea FTP, pentru că cele mai multe 
fişiere FAQ sunt găzduite în site-ul ftp rtfm.mitedu. A treia posibilitate este obŃinerea fişierelor 
FAQ disponibile pe site-urile de pe World Wide Web. Există şi o a patra cale, mai puŃin obişnuită: 
intrăm în newsgroup şi spunem ceva lipsit de sens. 

Cea mai dezvoltată parte a Internetului în 1994 şi 1995 a fost World Wide Web. Web-ul a 
fost inventat de către Tim Berners–Lee, care lucra pe vremea aceea la laboratoarele CERN din 
ElveŃia şi care acum lucrează la Massachusettes Institute of Technology (MIT). Web-ul se bazează 
pe o idee, care plutea în aer de ceva vreme, numită „Hypertext”. Orice PC pe care este instalat 
Windows are o versiune simplă de Hypertext: cuvintele colorate asupra cărora se poate acŃiona cu 
mouse-ul, pentru a deschide un nou meniu. World-Wide-Web funcŃionează în acelaşi fel: faci click 
cu mouse-ul pe un cuvânt activ şi vei fi dus direct la pagina sau documentul care conŃine mai multă 
informaŃie referitoare la subiectul respectiv, numai că documentul poate să nu fie pe acelaşi 
calculator. Un singur click cu mouse-ul te poate duce pe un computer din Australia, care conŃine 
exact informaŃia de care ai nevoie. 

 
            Browser software 

La început Web-ul era numai text. În loc să foloseşti un mouse, apăsai pe o săgeată. Acest 
sistem mai poate fi întâlnit la unele servicii online care folosesc interfeŃe sau conexiuni cu 
Internetul bazate pe text („gateways”). 

La începutul anilor ’90, o echipă a UniversităŃii din Illinois, de la Champagne - Urbana 
condusă de un student, pe nume Marc Andreesen, a inventat un nou tip de software, care face Web-
ul mai uşor de utilizat. Acet software, numit Mosaic, era pentru World Wide Web ceea ce este 
Windows-ul pentru un PC care foloseşte sistemul de operare DOS: transformă textul în imagini şi 
foloseşte grafica pentru a face sistemul mai uşor de utilizat. La începutul anilor ’90, Mosaic avea să 
devină produs comercial şi au fost create şi câteva produse concurente cum ar fi: „Cello”, 
„WinWeb” şi „Netscape”. Netscape a fost semnat de majoritate membrilor echipei originale 
Mosaic, printre care Andreesen însuşi. 
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Având la dispoziŃie browsere grafice, Web-ul a schimbat considerabil în bine felul în care 
erau folosite reŃele de computere. Nu este necesară o pregătire tehnică pentru utilizarea Web-ului. 
Acesta poate suporta orice fel de date, de la text şi grafică până la clipuri video şi audio, chiar şi 
emisiuni de radio şi televiziune. Calitatea acestora din urmă este mai slabă decât cea obŃinută mai 
ieftin şi mai uşor prin mediile convenŃionale de difuzare, dar marele câştig datorat Internet-ului este 
că ascultătorii din Europa sau Asia, de exemplu, pot accesa pe Internet programele unui post de 
radio studenŃesc din Carolina de Nord, care nu ar avea niciodată posibilitatea să emită la asemenea 
distanŃe, prin mijloace convenŃionale. Totodată, Web-ul dă posibilitatea chiar şi unei firme mici să-
şi facă reclamă în întreaga lume prin intermediul reŃelei.                                                                                          

  

� Cum navigăm pe INTERNET ? 
Cu scopul de a oferi o mică documentaŃie utilă celor care doresc să acceseze INTERNET-ul, 

vom prezenta în continuare paşii care trebuie urmaŃi.  
Apelarea reŃelei INTERNET se poate face în două moduri: 
a) din butonul START al descktop, folosind funcŃia Internet explorer, conform imaginii 

următoare (fig. rc1) 
 

 

Fig. rc1 
b) din bara de aplicaŃii a descktop, prin click de mouse pe icon-ul corespuzător Internet 

explorer. 
După accessare a INTERNET-ului se deschide fereastra de intrare care poate să difere de la 

un distribuitor de servicii INTERNET la altul (fig rc2), dar care ofera utilizatorul posibilitatea 
apelării la “motoarele de căutare” care să ne permită navigarea propriu-zisă. Cel mai frecvent 
utilizat motor de căutare este google. Apelarea acestuia se poate face din caseta search (fig. rc2). 

 

 

Fig. rc2 
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După apelarea la motorul de căutare google, pe ecranul monitorului va apărea imaginea 

prezentă în fig. rc3. Petru a porni căutarea se introduc cuvintele după care se doreşte să se facă 
căutarea şi apoi se face click de mouse pe butonul Google Search. Dacă, de exemplu introducem 
cuvintele Spiru Haret, pe ecran va apărea imaginea din fig. rc4, de unde putem selecta, prin click de 
mouse, adresa de web dorită. Dacă alegem Universitatea Spiru Haret, atunci pe ecran va apărea 
fig. rc5, care prezintă pagina de deschidere a site-ului UniversităŃii Spiru Haret. 

 

 

Fig. rc3 
 

Oricare dintre butoanele prezente în fereastră pot conduce la deschiderea altor ferestre, care 
să ofere informaŃii suplimentare sau mai detaliate. Pentru exemplul considerat, pe prima dintre 
barele de meniu (cea orizontală, aflată imediat sub denumirea universităŃii şi adresa sediului central 
al aceteia) se găsesc butoane a căror activare prezintă informaŃii suplimentare cu privire la 
activităŃile didactice desfăşurate de către facultăŃile din toate centrele universităŃii aflate la sediile 
din Bucureşti sau din Ńară. De exemplu, dacă glisăm cu mouse-ul pe butonul Rm.Vâlcea vom obŃine 
lista facultăŃilor care funcŃionează la sediul universităŃii aflat în acest municipiu (fig. rc6), iar dacă 
glisăm pe butonul Linkuri, vom obŃine o listă a altor informaŃii despre Universitatea “Spiru Haret” 
sau FundaŃia “România de Mâine”(fig. rc7): Televiziunea România de Mâine, Opinia naŃională, 
Editura România de mâine, Tipografia România de Mâine, Catering România de Mâine, Massmedia 
România de Mâine. 
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Fig. rc4 

 
Butoanele din bara de meniuri verticală pot oferi, prin accesare, informaŃii suplimentare 

despre universitate. Cele mai interesante pentru studenŃi sunt Biblioteca virtuală şi Avizierul 
virtual. Acestea pot oferii studenŃilor posibilitatea informării atât asupra materialelor didactice de 
pregătire profesională (planuri de învăŃământ. programe analitice, adrese de e-mail ale titularilor de 
disciplină, sinteze, teste de verificare a cunoştinŃelor, note de curs etc.) precum şi despre situaŃia 
şcolară a fiecăruia dintre aceştia. 

 

Fig. rc5 
 
Motorul de căutare Google oferă posibilitatea căutării de materiale, cărŃi, documentaŃii care 

să conŃină informaŃii cu privire la oricare dintre evenimentele, noŃiunile, conceptele, teoriile, 
personalităŃile introduse de la tastatură în caseta Google Search. 

Există şi alte motoare de căutare care oferă posibiltatea navigării facile pe INTERNET şi 
care pot ajuta utilizatorul în obŃinerea de informaŃii privitoare la orice domeniu, consultarea 
diverselor publicaŃii, transmiterea de informaŃii. 

ReŃeaua INTERNET permite de asemenea şi achiziŃionarea de domenii pentru construirea 
de pagini web sau de site-uri cu scop publicitar sau care să permită vânzări on-line. 
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Fig. rc6 
 

 

 

Fig. rc7 
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V.4. Poşta electronică (E-mail) 
 

O altă facilitate oferită de reŃeaua INTERNET este aceea a comunicării interpersonale prin 
intermediul poştei electronice (E-mail). Există mai multe posibilităŃi de a utiliza această facilitate. 
În continuare vom prezenta modalitatea de lucru cu HOTMAIL. 

 Pentru crearea unei adrese de E-mail în Hotmail (fig. rc9), după accesarea acestuia, se 
introduc informaŃiile cerute prin fereastra de dialog (fig rc10), la care se ajunge prin activarea 
funcŃiei New Accont Sign Up. 

 

 

Fig. rc9. 
 

Pentru accesarea unei adrese deja existente se intră pe Hotmail şi se introduce adresa de e-
mail şi parola pe care am introdus-o la crearea adresei (fig.rc11). Pe ecran va apărea fereastra din 
fig. rc12. Din această fereastră se poate alege opŃiunea Inbox, pentru a putea vizualiza lista 
mesajelor primite (fig rc12), sau Compose, pentru a putea transmite mesaje (fig. rc13). 

 

 

 

Fig. rc10 şi Fig. rc11 
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Fig. rc12 

 

 

 

 
Fig. rc13 
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