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Componenta 

Hardware

Din punct de vedere
funcţional, arhitectura unui
sistem de calcul este
următoarea: unitatea centrală,
dispozitive periferice de
intrare, de ieşire, de intrare-
ieşire, memorii ram, rom.

COMPONENTA HARDWARE

Unitatea centrală de prelucrare (CPU)



Unitatea de memorie interna 

(UM) este componenta

sistemului de calcul destinată

păstrării datelor şi

instrucţiunilor programelor în

locaţii bine definite prin

adrese. Este formată, în general, dintr-un sistem de circuite

integrate alcătuite, în principal, dintr-un număr mare 

de celule de memorie, fiecare celulă fiind un circuit 

care poate stoca un bit de informaţie. (bit de la 

binary digit - cea mai mică unitatea de informaţie

reprezentabilă într-un calculator; poate lua doar

valorile o şi 1).



Unitatea centrala de prelucrare

a. Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP),

este implementată cu ajutorul

microprocesorului, elementul de bază al

sistemului de calcul. (La

microcalculatoare este numită procesor).

b. Interfeţe - componenta ce asigură o 

conexiune între două elemente pentru a 

putea lucra împreună.

 .



Dispozitive de intrare.

 Prin intermediul dispozitivelor de intrare, utilizatorul introduce informaţii în calculator.

Printre cele mai cunoscute sunt:

1. Tastatura - reprezintă unul dintre

perifericele standard, este cel mai

utilizat, fiind principalul dispozitiv cu

ajutorul căruia se introduc datele în

calculator şi este inclusă în cadrul

minim de dotare al unui calculator. Cu

ajutorul acesteia se pot introduce în

calculator diferite informaţii: date,

programe, comenzi, texte.



1. Mouse-ul - dispozitiv de intrare , parte integrantă a

interfeţei grafice, care controlează mişcarea cursorului

(pointer) pe un ecran de afişare. Este de dimensiune redusă,

poate fi deplasat pe o suprafaţă rigidă şi plată, conţine cel

puţin un buton cu utilizări diferite, în funcţie de programul

care trebuie executat, în particular, mouse-ul este important

pentru interfaţa grafică spre utilizator, deoarece opţiunile şi

obiectele se pot puncta şi apoi se execută un clic cu butonul

mouse-ului. Astfel de aplicaţii sunt deseori numite point-

and-clic. Mouse-ul este de asemenea folositor pentru

programele grafice care permit folosirea sa ca pe stilou,

creion sau pensulă.



1.  Scanner - dispozitiv care 

poate citi textul sau ilustraţiile tipărite

pe hârtie şi transformă informaţiile

într-o formă pe care calculatorul o 

poate folosi. Un scanner funcţionează

prin digitizarea unei imagini, adică

prin împărţirea sa într-o grilă de

puncte şi reprezentarea fiecărui punct

prin 0 sau 1, în raport de culoarea

punctului, alb sau negru.

Dispozitive de intrare



2. Joystick - manetă care se mişcă

în toate direcţiile controlând deplasarea

pointerului. Este similarunui mouse, cu

deosebirea că la mouse mişcarea

cursorului încetează odată cu deplasarea,

pe când la joystick cursorul continuă să

se deplaseze în direcţia în care este

îndreptat joystick, încetând cu revenirea

la poziţia iniţială. Este folosit mai ales

pentru jocurile pe calculator.



3.  Light pen (creion

luminos) - dispozitiv

asemănător unui mouse, care 

foloseşte un detector sensibil

la lumină pentru selectarea

obiectelor de pe un ecran de

afişare prin punctarea

directă.



4.  Microfon - folosit

pentru a înregistra diverse 

sunete pe calculator, conectat la 

placa de sunet. Este utilizat în

telefonia prin Internet şi la 

introducerea verbală a 

comenzilor.



Dispozitive de iesire

Monitor (numit şi VDU - Video 

Display Unit) - este dispozitivul
standard de ieşire.

Extragerea datelor se face prin utilizarea unor dispozitive de ieşire, specializate, care pot prezenta rezultatele într-

o formă inteligibilă, pe suport de hârtie sau acustic, agreată de beneficiar.



Display screen -(ecran de afişare) -

reprezintă ecranul de afişare al unui

monitor, propriu-zis; cele mai multe

funcţionează folosind un tub catodic.

Imprimantă - dispozitiv care afişează pe

hârtie texte sau ilustraţii, în funcţie de

tehnologia de tipărire utilizată.



Plotter-ul (trasatorul) - dispozitiv special

pentru trasarea pe hârtie a unor planuri şi

desene tehnice, în funcţie de comenzile

unui calculator, folosind o peniţă.

Boxe (difuzoarele) - sunt folosite

ca dispozitive de ieşire pentru

sunet. Sunt legate la placa de

sunet.



Memorii

Memoria internă - este componenta

sistemului de calcul destinată păstrării

datelor şi instrucţiunilor programelor în

locaţii bine definite prin adrese. Este

formată, în general, dintr-un sistem de

circuite integrate alcătuite, în principal,

dintr-un număr mare de celule de memorie,

fiecare celulă fiind un circuit care poate

stoca un bit de informaţie. (Bit de la binary

digit - cea mai mică unitatea de informaţie

reprezentabilă într-un calculator; poate lua

doar valorile O şi 1).



Din punct de vedere al "volatilităţii", memoria este de

două tipuri:

RAM (Random Access 

Memory) - este o memorie

volatilă (se pierde la oprirea

calculatorului), poate fi atât citită

cât şi modificată şi este folosită

pentru stocarea programelor şi

datelor, fiind considerată

principala memorie de lucru a

calculatorului;



ROM (Read Only Memory) -

nu îşi pierde conţinutul la oprirea

calculatorului, nu poate fi "scrisă" de 

către utilizator (este inscripţionată de 

către producător cu ajutorul unei

aparaturi speciale), este de capacitate

redusă (până la 2MB) şi este folosită

pentru stocarea informaţiilor despre

hardware, mici programe ce

configurează diverse dispozitive

(conţine programe esenţiale care se

încărca la pornirea calculatorului);



Memoria externa

Memoria cache este un mecanism de stocare de

mare viteză. Poate fi o secţiune rezervată din

memoria principală, sau un dispozitiv

independent. Uneori este încorporat în arhitectura

microprocesorului (de exemplu la calculatoarele

Pentium).

Memoria externă sau suplimentară este

aceea care foloseşte dispozitive speciale

pentru stocarea datelor: hard disk, CD,

floppy disk, disc ZIP.



COMPONENTA SOFTWARE

Conceptul de sistem de operare.

- Gestiunea prelucrărilor - oferă posibilităţi
de pregătire şi lansare în execuţie a
programelor de aplicaţie.

- Gestiunea resurselor - identificarea

programelor ce se execută, a necesarului de

memorie, a dispozitivelor periferice şi a

cerinţelor privind protecţia datelor.

- Gestiunea fişierelor - realizează separarea

fişierelor încărcate în memorie şi grupează

fişierele pe diferiţi utilizatori.

Principalele funcţii ale unui sistem de operare sunt:



- Planificarea execuţiei lucrărilor după anumite

criterii (timp de execuţie, priorităţi, etc.), astfel

încât unitatea centrală să fie utilizată eficient.

- Coordonarea execuţiei simultane a mai multor

programe, prin urmărirea modului de executare a

instrucţiunilor, depistarea şi tratarea erorilor,

lansarea în execuţie a operaţiilor de intrare/ieşire.

- Asistarea execuţiei programelor de către

utilizator, printr-o interfaţă prietenoasă, atât la

nivel hardware, cât şi la nivel software.


