
Lecția 3: Hardware 
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Obiectivele lecției 
• Biți și baiți 

• Mega, giga, tera, sau peta 

• Hertz și gigahertz 

• CPU 

• Cipul microprocesor 

• Memoria ROM și RAM 

• Stocare volatilă și nevolatilă 

• Tipuri de dispozitive 
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Categorii și tipuri de computere 
• Computere desktop  

− Stau pe, lângă sau sub un birou 
− Folosite de obicei în întreprinderi mici, scoli sau acasă 
− Sunt proiectate să proceseze rapid date și includ aproape întotdeauna 

capacitatea de a reda conținut multimedia 
− Există două mari categorii de calculatoare pentru uz personal: Compatibile 

IBM PC și Apple Macintosh 
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Categorii și tipuri de computere 
• Computere tip notebook sau laptop și computere netbook 

− Sunt mici și destul de ușoare pentru a putea fi ținute pe genunchi. 

− Sunt complete și includ majoritatea componentelor unui desktop, 
dispun de un acumulator și un încărcător ce se conectează la priză. 

− Principalul avantaj este portabilitatea și consumul redus de energie 
electrică, fiind astfel o alternativă mai „verde” decât desktopul. 

− Pentru extinderea funcționalităților pot fi achiziționate unele accesorii. 

− Puteți cumpăra un notebook din ambele categorii fie PC fie Mac (Apple) 
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Categorii și tipuri de computere 
• Netbook 

− Similar unui notebook dar este mai mic și mai ieftin. 

− De cele mai multe ori un netbook are performanțe mai 
slabe iar capacitatea de stocare, monitorul și tastatura sunt mai mici.  

− Majoritatea nu includ toate porturile standard și nici unitate optică.    

− Ele se bazează în principiu pe internet (Cloud) pentru gestionarea fișierelor 
și programelor, capacitatea lor de stocare și procesare fiind redusă. 

− Proiectate pentru cei care doresc doar comunicații fără fir și acces la 
internet dar nu și stocare locală a datelor.  
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Categorii și tipuri de computere 
• Tablete   

− Utilizate prin intermediul unui ecran tactil. 

− Textul poate fi introdus cu ajutorul unei tastaturi virtuale 

− Pentru a selecta un element, acesta trebuie atins cu degetul, cu un 
creion digital numit Stylus sau utilizând un alt dispozitiv de indicare. 

− La majoritatea tabletelor se pot conecta dispozitive periferice. 

− Ușoare și ultraportabile. 

− Sunt relativ scumpe, fragile și doar câteva includ unități optice. 

− Pot fi incomode în cazul unei utilizări de lungă durată. 
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Categorii și tipuri de computere 
• Servere   

− Furnizează fișiere și servicii altor sisteme 
de calcul dintr-o rețea. 

− Rulează programe specializate și sunt de obicei 
dedicate executării a doar una sau două funcții. 

− Proiectate pentru o înaltă fiabilitate și o rată de defectare foarte mică. 

− Funcționează continuu fiind oprite sau repornite doar pentru instalarea 
unor componente sau programe noi. 

− Proiectate pentru a transfera date la viteze mari. 

− Sisteme de calcul mult mai scumpe decât cele desktop. 
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Categorii și tipuri de computere 
• Computere de mână sau dispozitive mobile   

− Dispozitiv de calcul portabil care încape în palmă. 

− Pot fi folosite pentru organizarea activităților (PDA)                           
fotografiere, filmare, descărcarea și redarea de muzică, filme și cărți 
electronice (eBooks), navigarea pe web sau pentru efectuarea altor 
activități specifice calculatoarelor.  

− Telefoanele inteligente sunt dispozitive mobile care pot efectua, în 
plus, și apeluri telefonice și pot primi sau trimite mesaje vocale sau 
text. 

− Ele vin dotate cu o memorie de sistem integrată dar unele oferă și 
posibilitatea utilizării uneori carduri de memorie externă. 

− Majoritatea modelelor încorporează ecrane tactile precum și opțiunea de 
conectare și sincronizare a datelor cu un computer personal. 
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Categorii și tipuri de computere 
• Playere audio sau multimedia 

− Dispozitivul numit MP3 Player sau Player Audio Digital: 

− Stochează, organizează și redă fișiere audio. 

− MP3 este un format de fișier audio recunoscut de către player.  

 

− Un dispozitiv de redare multimedia (media player) permite vizualizarea 
diferitelor fișiere media: filme, videoclipuri sau cărți electronice. 

− Redau fișiere audio, video, imagini, text și pot face căutări în internet. 

− Unele permit instalarea de jocuri și pot oferii conexiuni fără fir (WiFi). 
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Categorii și tipuri de computere 
• Cititoare de cărți electronice (eReaders) 

− Dispozitiv de calcul portabil ce permite descărcarea 
și vizualizarea variantelor electronice ale unor                                   
publicații. 

− Utilizează de obicei o tehnologie de afișare, foarte economică și 
prietenoasă cu ochii, care se aseamănă hârtiei tipărite ca și experiență 
în timpul lecturii și care este numită e-ink. 

− Multe edituri oferă opțiunea alăturării la clubul lor online pentru a 
putea cumpăra cărți în format electronic. 

− Unele dispozitive de acest gen au caracteristici similare tabletelor. 

− Uneori pot fi găsite programe pentru citirea cărților electronice și pe 
alte dispozitive de calcul. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Hardware se referă la componentele care pot fi văzute și atinse 
− Componentele interne se află în interiorul carcasei computerului. 
− Dispozitivele perifericele sunt atașate computerului prin intermediul așa 

numitor porturi. 
• Carcasa computerului conține sursa de alimentare și componentele interne. 
• Placa de bază este o placă mare cu circuite imprimate și componente 

electronice: 
− Pune la dispoziție căi de comunicații între toate componentele și dispozitivele 

conectate 
• Carcasa și componentele interne poartă denumirea generică de unitate 

centrală  
− Carcasa se deschide pentru un acces rapid în cazul înlocuirii unor componentele 

interne 
− Repararea sau înlocuirea componentelor trebuie efectuată de obicei de către 

specialiști 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Microprocesorul  
− Este un cip de siliciu numit creierul computerului sau 

unitatea centrală de procesare, (Central Processing Unit)                      
sau pe scurt CPU 

− Aici au loc calculele și operațiile logice 

− Procesarea informației și a instrucțiunilor se face cu viteze diferite care 
au ca unitate de măsură hertz-ul (Hz): 

− Această unitate de măsură indică frecvența sau numărul de cicluri de 
procesare pe secundă (1 Hz = 1 ciclu/sec). 
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Componentele hardware ale unui computer 

Nume Abreviere Se înmulțește cu Egal cu 

Hertz Hz  Unu 1 ciclu pe secundă 

Kilohertz kHz O mie 1.000 cicluri pe secundă 

Megahertz MHz Un milion 
1.000.000 cicluri pe 
secundă 

Gigahertz GHz Un miliard 
1.000.000.000 cicluri pe 
secundă 

Terahertz THz Un bilion 
1.000.000.000.000 
cicluri pe secundă 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Viteza procesorului determină pentru performanțele generale ale 
sistemului de calcul.   

• Sistemele de operare și aplicațiile, necesită o anumită arhitectură și 
o viteză minimă a procesorului, pentru a funcționa corect.  

• Arhitectura procesoarelor: 

− Determină cât de multă memorie pot ele adresa și controla. 

− Arhitecturile includ procesoare pe 32 de biți (x86) și pe 64 de biți (x64). 

− Un procesor dual-core are două nuclee iar un quad-core are patru nuclee. 

− Procesoarele multi-core sunt uzuale în zilele noastre și integrează toate 
nucleele de procesare pe un singur cip de siliciu. 

© CCI Learning Solutions Inc. 14 



Componentele hardware ale unui computer 

• Memoria sistemului  
− În vederea procesării informației, computerul are nevoie de o anumită 

cantitate de memorie instalată în sistem pentru stocarea temporară a 
datelor și programelor. 

− Acestea sunt copiate în memorie de pe o unitate de stocare și apoi sunt 
transferate microprocesorului. 

− Capacitatea memoriei și a spațiului de stocare pe disc, se măsoară în 
biți și baiți.  

− Un bit sau digit binar este reprezentată de valoarea 0 sau 1.  

− Un grup de 8 biți este numit bait (byte în engleza) sau octet și poate 
conține un caracter text. Este cea mai mică unitate de memorie adresabilă. 
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Componentele hardware ale unui computer 
Unitate de 

măsură 
Abr. Egal cu… Aproximativ cam cât… 

bit   Un singur digit binar Strict un zero sau un unu 

bait   Opt biți Un caracter 

kilobait KB 1.024 baiți (o mie de baiți) O pagină cu text tipărit 

megabait MB 1.024 KB (un milion de baiți) Un roman de 500 de pagini 

gigabait GB 1.024 MB (un miliard de baiți) O mie de romane a 500 de pagini 

terabait TB 1.024 GB (un bilion de baiți) Un milion de romane a 500 de pagini 

petabait PB 1,024 TB (un biliard de baiți) 
Două zeci de milioane de fișete cu 
patru sertare pline de foi cu text 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Fiecare fișier are o anumită mărime în baiți 

• Pentru a putea folosi sau procesa un fișier, computerul trebuie 
să aibă suficientă memorie pentru a-l „reține” în aceasta. 

• Din punct de vedere fizic memoria constă din cipuri aflate în 
interiorul unității centrale. 
− Numărul acestora și capacitatea fiecăruia dintre ele, determină 

cantitatea de memorie disponibilă. 

• Computerele folosesc de obicei două tipuri de memorie: 
− Read-Only Memory (ROM)  

− Random-Access Memory (RAM) 
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Componentele hardware ale unui computer 

 

• Read Only Memory (ROM)  
− Stochează date care pot fi citite și utilizate dar nu pot fi schimbate. 

− Stochează instrucțiuni care controlează funcțiile de bază ale unui 
computer și rămân în ROM chiar dacă alimentarea cu energie electrică 
este oprită. 

− Este numită și memorie nevolatilă. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Read Only Memory (ROM) BIOS 
− BIOS – Basic Input Output System (Sistemul de bază pentru intrări-ieșiri)  

− Grup de circuite integrate și cipuri responsabile pentru   

− Pornirea computerului. 

− Verificarea memoriei de sistem. 

− Încărcarea sistemului de operare. 

− Computerul execută instrucțiunile din ROM-BIOS doar la pornirea sa sau 
de fiecare dată când este repornit (reboot). 

− Folosit, de asemenea, pentru a controla dispozitivele de intrare/ieșire. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Random Access Memory (RAM)  

− Este memoria principală (de lucru) a sistemului de calcul și 
funcționează ca o resursă electronică de memorare. 

− Memoria RAM este volatilă: 

− Toate datele stocate în ea există doar cât timp computerul este pornit si 
„dispar” în momentul opririi acestuia. 

− Cipurile RAM sunt folosite și în plăcile video pentru a mării viteza cu 
care o imagine este afișată pe monitor. 

− Memorie tampon pentru informațiile trimise imprimantei: 

− Computerul poate executa alte operații în timpul tipăririi documentului. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Sistemele de stocare   
− Programele trebuie să se afle permanent pe un disc hard sau unul optic. 

− Mediul de stocare se referă la suportul fizic pe care sunt stocate datele. 

− Unitățile de stocare se referă la dispozitivele hardware prin intermediul 
cărora se asigură transferul datelor între mediu de stocare și RAM. 

− Rata de transfer se referă la viteza cu care computerul poate muta 
datele dintr-un loc în altul. 

− Unitățile de disc sunt utilizate pentru a stoca programe și date, datorită 
vitezei dar mai ales datorită capacităților mari de stocare disponibile: 

− Folosite pentru stocarea și accesarea programelor și datelor. 

− Există atât în forma tradițională (magnetice) cât și în forma bazată pe 
memorii flash, numită SSD (Solid State Drive). 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Utilizarea hard discurilor tradiționale  

− Un hard disc tradițional (HDD) include niște discuri de plastic sau 
de metal, numite platane, acoperite cu un substrat magnetic:  
− Aceste platane se rotesc în jurul unui ax cu o viteză constantă, de obicei 

5.400, 7.200, 10.000 sau chiar 15.000 de rotații pe minut (rpm). 

− Una sau mai multe perechi de capete de citire/scriere planează foarte 
aproape de suprafețele platanelor citind sau scriind date de pe, 
respectiv pe, substratul lor magnetic. 

− Fiecare platan este pregătit pentru a stoca și accesa date, printr-un 
proces numit formatare care delimitează un anumit număr de piste 
concentrice împărțite la rândul lor în sectoare.  

− HDD-urile sunt principala locație de stocare pentru date și programe. 
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Componentele hardware ale unui computer 

− Rata de transfer a datelor pentru un HDD: 

− Este condiționată de viteza sa de rotație și de numărul de capete de 
citire/scriere. 

− HDD-urile sunt mai rapide decât dispozitivele amovibile                               
și pot stoca cantități enorme de date. 

− Un dezavantaj al HDD-urilor este sensibilitatea crescută la șocuri datorită 
distanței extrem de mici la care planează capetele de citire/scriere 
deasupra platanelor. 

− Avantajele HDD-urilor tradiționale (magnetice) 

− O capacitate foarte mare de stocare. 

− Prețul, pe unitatea de stocare, foarte mic. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Utilizarea SSD-urilor (bazate pe memorii flash) 

− Folosesc cipuri de memorie pentru a citi și scrie date. 

− Nu au părți în mișcare ceea ce le face silențioase și rezistente. 

− Unele modele necesită o alimentare constantă pentru 
menținerea datelor și includ baterii de siguranță. 

− Mult mai scumpe decât variantele tradiționale. 

− Disponibile cu capacități competitive dar totuși mai mici decât HDD. 

− Au o pornire mai rapidă și viteză de citire mai mare. Generează 
mai puțină căldură și prezintă un risc mai mic de defectare.  
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Componentele hardware ale unui computer 

• Utilizarea unităților optice 
− Pot citi niște discuri plate numite – CD (Compact Disc), DVD (Digital 

Versatile/Video Disc) sau BD (Blue-Ray Disc).     

− Discul se rotește la viteze de 200 rpm sau peste, în timp ce o rază laser 
citește datele stocate pe acesta. 

− Cu cât viteza este mai mare, cu atât mai mare este viteza cu care informația 
este citită și transferată. 

− O unitate CD-ROM, DVD-ROM sau BD-ROM: 

− Informația scrisă (sau arsă) pe suprafața discului poate fi accesată cu ajutorul 
unei raze laser. 

− Acest tip de unitate optică poate doar citi date de pe discurile optice. 

− Chiar și cele mai slabe computere sunt în general echipate cu o astfel de 
unitate optică. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Unitățile optice de inscripționare 
− utilizează programe speciale care permit „arderea”, adică inscripționarea cu date a unui 

disc optic 

− Formatele pentru aceste discuri optice includ:  

 

 

 

 

 

 

− Capacitatea unui CD poate fi de 650 sau 700 MB; a unui DVD, 4,7 – 17 GB iar a unui BD,  
25 – 128 GB. 

− Programele speciale care vin împreună cu inscriptorul DVD include deseori unelte pentru 
manipularea sau editarea înregistrărilor video înaintea inscripționării lor pe un DVD. 
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CD-R / DVD-R / BD-R 
Discul poate fi inscripționat o singură dată, dar poate fi 
citit de mai multe ori. 

CD-RW / DVD-RW / BD-RE  
Scrierea și citirea se pot face în mod repetat pe acest 
tip de disc. 

DVD-RAM 
Similar unui DVD-RW însă poate fi folosit doar în 
dispozitive care suportă acest format. 



Componentele hardware ale unui computer 

• Dispozitive de stocare USB   
− Sunt dispozitive de stocare cu memorie flash, care au                        integrat un 

conector USB 

− Sunt dispozitive durabile și fiabile pentru că nu conțin părți în mișcare putând fi folosite ani 
de zile. 

− Majoritatea sistemelor de calcul actuale sunt echipate cu două, patru, șase sau chiar 
mai multe, porturi USB 

− USB 2.0 pot stoca mai multe date și le pot transfera mai rapid.  

− USB 3.0 este ultimul și cel mai rapid dintre standardele USB (5Gbit / 650 MB/s). 

− La introducerea unui dispozitiv de stocare în portul USB al computerului, sistemul de 
operare îl recunoaște automat și îi alocă o literă de unitate. 

− Este recomandată efectuarea unui clic dreapta pe pictograma unității și selectarea 
opțiunii Scoatere înainte extragerea dispozitivului din portul USB. 

− Dispozitivul este alimentat de obicei prin conexiunea USB și nu necesită baterie. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Dispozitive de citire/scriere pentru carduri de memorie 
− Citirea cardurilor de memorie flash și transferul conținutului lor pe 

computer. 

− Există cititoare pentru un tip sau mai multe tipuri de carduri. 

− Unele cititoare sunt dispozitive independente ce se conectează extern la 
computer în timp ce altele trebuie instalate in interiorul computerului.  

− Scoateți cardul din dispozitivul său și introduceți-l în cititor. 

− Cititoarele multiple acceptă numeroase formate de carduri. 

− Fiecărui slot de pe cititor îi este alocată o literă de unitate de stocare. 

− Odată cardul introdus în cititor, poate fi selectat un                            
program pentru accesarea fișierelor. 
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Componentele hardware ale unui computer 

• Factori care afectează performanța  
− Procesorul, placa de bază, memoria RAM și tipul dispozitivului de 

stocare determină performanța generală a computerului. 

− Aceste componente trebuie să aibă performanțe cât mai apropiate. 

− Un sistem este atât de performant cât este cea mai slabă componentă a sa. 

− Utilizați sisteme în care procesorul și memoria sunt peste cerințele 
minime. 

− Asigurați-vă că aveți dispozitive de stocare cu o viteză de acces și o 
capacitate suficient de mari. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 

• Tastatura  

− Este principalul dispozitiv de introducere a datelor și comenzilor 

 

 

 

 

− Tastaturi cu design ergonomic  

− Sunt prevăzute cu butoane care îmbunătățesc 
experiența multimedia în timpul utilizării 
computerului și au o formă ergonomică. 
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Tastele funcționale 

Tasta Escape 
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Tastele numerice/de editare 3 

4 

Tasta Windows 

Tastele Control  
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Tastele Alt 6 

Tastele săgeți 7 4 5 



Dispozitive de intrare/ieșire 

• Tastele pentru dactilografiere 
Enter Execută comanda tastată sau opțiunea selectată dintr-un 

meniu, marchează sfârșitul unei linii și creează o linie nouă. 
Backspace Șterge un caracter din stânga cursorului la fiecare apăsare.  

Dacă apăsarea este menținută, șterge caracterele din stânga 
cursorului până la eliberarea tastei. 

Del Șterge un caracter din dreapta cursorului la fiecare apăsare.  
Dacă apăsarea este menținută, șterge caracterele din dreapta 
cursorului până la eliberarea tastei. 

Spacebar Bara de spațiu inserează un spațiu gol între cuvinte și este cea 
mai sigură tastă de apăsat când un program cere utilizatorului 
apăsarea oricărei taste. 

Esc Anulează selecția curentă sau generează un cod special pentru 
computer.  Mai este cunoscută sub numele de tastă Escape. 

© CCI Learning Solutions Inc. 31 



Dispozitive de intrare/ieșire 
Tab Avansează cursorul la dreapta cu un număr determinat de spații 

sau până la următoarea celulă într-un program de calcul tabelar.  
Apăsat în timp ce tasta           este deja apăsată, efectul va fi 
similar, însă deplasarea va fi spre stânga. 

Shift Afișează majuscula pentru tastele cu litere, sau caracterele de 
deasupra, în cazul tastelor partajate.  Utilizată în combinație cu 
alte taste execută funcții specifice. 

CapsLock Determină (până la o nouă apăsare) afișarea literelor, cu 
majuscule. 

Ctrl Determină o semnificație secundară sau reprezintă o comandă 
rapidă în combinație cu aproape toate celelalte taste. Utilizată în 
combinație cu alte taste execută funcții specifice. 

Windows Afișează meniul Start. Utilizată în combinație cu alte taste 
funcționale execută funcții specifice. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 
  Afișează un meniu de comenzi rapide (contextual), identic cel 

accesat cu un clic dreapta.  Opțiunile din meniu depind de locul în 
care se află indicatorul mausului în momentul apăsării tastei. 

Alt Determină o semnificație secundară sau o funcție pentru aproape 
jumătate din totalul tastelor.  Tasta Alt apăsată și menținută, 
urmată de apăsarea scurtă a unei alte taste, trimite computerului 
comanda de a efectua o anumită acțiune într-o aplicație. 

 Tastele săgeți mută cursorul în sus, în jos, la stânga sau la 
dreapta. 

PrtScr Face o captură de ecran și o trimite în memoria Clipboard. 

ScrollLock  Activează/dezactivează defilarea datelor pe ecran.  
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Dispozitive de intrare/ieșire 
• Tastele funcționale  

− Acestea sunt localizate pe primul rând de taste de la F1 până F12.  

− Fiecare aplicație alocă o anumită semnificație sau funcție fiecărei taste 
funcționale. 

• Tastatura numerică/de editare 
− Localizate în extrema dreaptă a tastaturii alfanumerice.  

− Comutarea între funcțiile ei se face apăsând tasta NumLock 

− Când ledul indicator este aprins (dacă există), tastatura numerică 
devine una de calculator sau numerică, când ledul este stins, tastatura 
devine una destinată editării. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 
• Utilizarea dispozitivelor de indicare   

− Mouse  

− Deplasarea mouse-ului pe o suprafață plană cum ar fi biroul se va reflecta în 
mișcarea cursorului său pe ecran. 

− Mouse-ul tradițional, utiliza o bilă care se rotea pentru a iniția această 
mișcare în timpul deplasării pe birou. 

− Mouse-urile mai noi utilizează o tehnologie optică cu ajutorul unei Diode 
Electro - Luminescente (LED) în locul bilei. 

− Un TrackBall are o bilă mare pe una din părțile superioare ce poate fi 
acționată cu degetul mare pentru mișcarea cursorului pe ecran. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 
Clic Plasați cursorul mouse-ului deasupra unui element apoi apăsați scurt butonul 

stâng al mouse-ului pentru a-l selecta. 

Dublu-click  Plasați cursorul mouse-ului deasupra unui element apoi apăsați butonul stâng 
al mouse-ului de două ori în succesiune rapidă pentru a-l activa/deschide. 

Clic-dreapta Plasați cursorul mouse-ului deasupra unui element apoi apăsați scurt, butonul 
din dreapta al mouse-ului pentru a deschide un meniu contextual. 

Glisare cu 
butonul stâng 

Apăsați și mențineți butonul stâng al mouse-ului în timp ce trageți pentru a 
muta sau selecta multiple elemente adiacente. 

Glisare cu 
butonul drept 

Apăsați și mențineți butonul drept al mouse-ului în timp ce trageți pentru a 
muta sau copia elemente. La eliberarea butonului apare meniul contextual. 

Rotița de defilare Rulați rotița mouse-ului pentru a defila prin conținutul ferestrei. În majoritatea 
aplicațiilor, în combinație cu tasta Ctrl, are funcție de zoom. 

Butonul pentru 
degetul mare 

Este un buton suplimentar, aflat pe latura dispozitivului în dreptul degetului 
mare. Poate îndeplini diferite funcții configurabile. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 
• Utilizarea mouse-ului pentru selectarea unor elemente de pe ecran: 

1. Apucați mouse-ul cu mâna dreaptă având palma în jos și                              
degetul arătător așezat ușor pe butonul stâng. 

2. Deplasările mouse-ului pe birou vor fi sincronizate cu cele ale 
indicatorului de pe ecran. 

3. Dacă se ajunge la marginea biroului, mouse-ul poate fi ridicat, reașezat într-o 
altă poziție și deplasarea poate continua în aceiași direcție. 

• Pentru a anula orice opțiune este suficientă executarea unui clic cu butonul 
stâng, undeva pe ecran în afara zonei selectate. 

• Mouse-ul tradițional are un fir care se întinde de la baza mouse-ului până la 
portul de conectare de pe computer. 

• Mouse-ul wireless are o parte separată care se conectează la computer și 
recunoaște comenzile primite de la mouse. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 
• Touchpad-ul  

− Touchpad-ul are două butoane care funcționează similar celor 
două butoane ale mouse-lui. 

− Pentru a mișca cursorul pe ecran, degetul poate fi plasat 
oriunde pe suprafața touchpad-ului și glisat în direcția dorită. 

− Pentru a selecta un element, după plasarea cursorului deasupra lui, se atinge 
scurt suprafața touchpad-ului sau se apasă butonul din stânga jos a acestuia. 

− Pentru a activa un element, după plasarea cursorului deasupra lui, se atinge 
touchpad-ul de două ori, scurt și în succesiune rapidă, sau se execută un dublu 
clic pe butonul din stânga jos a acestuia. 

− Pentru a muta un articol, după plasarea cursorului deasupra lui, se ține apăsată 
tasta Ctrl și se glisează cu degetul pe touchpad până în poziția dorită. 

− Pentru a afișa un meniu de comenzi rapide, după plasarea cursorului deasupra 
elementului dorit, se apasă butonul din dreapta jos a touchpad-ului. 
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Dispozitive de intrare/ieșire 
• Stylus  

− Este un dispozitiv de intrare asemănător unui creion. 

− Este utilizat, în locul degetului, pentru a selecta sau 
activa un element pe un dispozitiv care dispune 
de un ecran tactil. 

− Cu stylus-ul se atinge ușor elementul de pe ecran ce se dorește selectat 
sau activat. 

− Acest tip de dispozitive sunt proiectate să aibă forma unui creion.  

− Sunt cunoscute și sub numele de creion digital. 
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• Microfonul  
− Este folosit la înregistrarea sunetelor și convertirea lor într-un format 

digital pentru utilizare pe computer. 

− Anumite programe specializate, pot recunoaște vocea celui care 
vorbește la microfon și pot converti ceea ce spune, în caractere text 
care apar pe ecran. 

− Nu sunt de obicei incluse în computerele de birou însă noile notebook-
uri au un microfon încorporat. 
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• Monitorul  
− Include un întrerupător precum și butoane pentru 

controlul luminozității și a contrastului imaginii. 

− Există într-o varietate de mărimi, rezoluții și tipuri 

− Cu cât mai mare este ecranul, cu atât mai mare va fi imaginea afișată și cu 
atât mai scump va fi monitorul. 

− Rezoluția monitorului este o unitate de măsură pentru definiția sau 
claritatea imaginii.  Prețul este și el proporțional cu rezoluția. 

− Monitoarele cu ecran plat sunt populare nu doar datorită dimensiunilor 
lor dar și datorită ecranului tactil care este uneori utilizat. 

© CCI Learning Solutions Inc. 41 

Dispozitive de intrare/ieșire 



• Imprimanta   
− Utilizatorii casnici au de obicei imprimante cu jet de cerneală:  

− Acestea sunt mai ieftine.  

− Calitatea este destul de bună și viteza de câteva pagini pe minut. 

− Pentru un volum de imprimare mare, soluția 
este o imprimantă laser ce poate fi partajată de către 
mai mulți utilizatori dacă este instalată într-o rețea. 

− Imprimantele laser există în variantă color sau alb-negru. 

− Pot conține mai multe tăvi de alimentare cu hârtie de diferite dimensiuni 

− Alte tipuri de imprimante mai specializate sunt:  

− Plotter, imprimante foto, multifuncționale sau imprimantele matriciale. 
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• Proiectorul video  

− Majoritatea prezentărilor profesioniste sunt livrate audienței cu 
ajutorul unui proiector video conectat la computer. 

− Acesta afișează prezentarea pe suprafețe mari. 

− Ieșirea poate fi direcționată simultan către notebook și proiector: 

− Prezentatorul poate lua notițe și naviga printre diapozitive pe notebook-ul 
său în timp ce audiența este atentă la prezentarea care rulează pe ecran. 

− Există proiectoare de diferite mărimi, greutăți și rezoluții. 

− Se conectează la un notebook sau la un desktop, folosind un cablu video 
standard 
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• Boxe active  
− Boxele active redau amplificat sunetele fișierelor digitale                      

redate cu ajutorul unui player care rulează pe computer. 

− Există mai multe formate de fișiere audio, ce pot fi 
folosite pentru stocarea sunetelor iar acestea 
determină în mod direct calitatea audiției. 

− Calitatea boxelor afectează și ea experiența audio. 

− Un set de boxe pot fi atașate computerului ca și dispozitiv separat ce se 
conectează extern la computer sau pot fi încorporate în acesta.  
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Modul de funcționare a computerului 
• Computerul execută instrucțiunile stocate în ROM BIOS doar prima dată 

când este pornit prin alimentarea cu energie electrică, sau când este 
repornit (reboot). 
− Caută un sistem de operare valid  pe  un disc optic bootabil, un stick USB bootabil 

sau pe unul din hard discurile computerului, pe care-l încarcă apoi în memoria de 
lucru. 

• Majoritatea computerelor încarcă SO (bootează) de pe unitatea de disc. 
− Secvența de „boot” determină ordinea de verificare a mediilor de stocare pentru 

depistarea fișierelor unui sistem de operare. 

− De obicei primul verificat este hard discul, apoi sunt verificate unitățile optice sau 
dispozitivele USB. 

• Când fișierele SO sunt găsite, acestea sunt încărcate în memoria RAM și 
ocupă pe tot timpul funcționării o anumită parte a acesteia. 
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Modul de funcționare a computerului 
• Primul ecran care apare după încheierea secvenței de boot, este ecranul 

de conectare și bun venit. 

• Computerul va folosi toată memoria RAM de care                                      
are nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor sale. 

• Fiecare aplicație instalată necesită un anumit 
spațiu de stocare pe unitatea de disc. 

• La pornirea unei aplicații, computerul încarcă 
o copie a instrucțiunilor acelui program în memoria RAM, numită și 
memoria sistem sau memoria de lucru. 

• Când o aplicație nu mai este utilizată, trebuie întotdeauna închisă 
deoarece acest lucru va disponibiliza memorie pentru alte programe. 
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Sumarul lecției 

În această lecție ați învățat: 

• Biți și Baiți 

• Mega, Giga, Tera și Peta 

• Hertz și Gigahertz 

• CPU sau microprocesorul 

• Memoria ROM și RAM 

• Stocarea volatilă și nevolatilă 

• Tipuri de dispozitive 
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Întrebări recapitulative 
1. Care dintre următoarele ar trebui să fie considerat un avantaj al utilizării 

unui notebook pentru a lua notițe la clasă în calitate de elev? 

  a. Prețul c. Viteza 

  b. Portabilitatea d. Mărimea 

2. Care dispozitiv portabil poate fi considerat un instrument de 
productivitate pentru gestionarea mesajelor și a muzicii? 

  a. Telefonul celular c. Telefonul inteligent (smart phone) 

  b. MP3 player-ul d. Cititorul de cărți electronice 

3.  Care din următoarele sunt cifre binare? 

  a. 1 si l c. 1 - 9 

  b. 0 și O d. 1 și 0 
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Întrebări recapitulative 
4. De ce este considerată memoria RAM ca fiind volatilă?  

  a. Conținutul ei dispare dacă computerul este oprit sau repornit.  

  b.  Este instabilă.  

  c.  Conținutul ei nu poate fi schimbat. 

  d.  Cantitatea de RAM nu poate fi modificată.  

5. Imaginați-vă lucrând pentru compania ABC și fiind nevoit să achiziționați 
un computer care va stoca informațiile companiei legate de clienți și 
comenzile acestora și le va face accesibile câtorva utilizatori din interiorul 
companiei.  Ce tip de sistem de calcul ar trebui să cumpărați? 

  a. Un notebook. c. Un server. 

  b. Un desktop. d. Un PDA. 
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Întrebări recapitulative 
6. Care dintre componentele interne efectuează calcule și operații logice?  

  a. Microprocesorul  c.   Cipurile RAM  

  b.  ROM-BIOS-ul d.  Placa de bază  

7. Care dintre următoarele afirmații este corectă?  

 a. SSD-urile sunt mai ieftine comparativ cu discurile magnetice de aceiași 
capacitate. 

 b.  SSD-urile sunt disponibile având capacități mai mari decât discurile 
magnetice. 

  c.  SSD-urile nu au părți în mișcare. 

  d.  SSD-urile nu se uzează niciodată. 
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