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INTRODUCERE ÎN 
ARHITECTURA CALCULATOARELOR 

 
 
 

Conţinut: 
1.1.   Calculatorul numeric 
1.2.   Arhitectura calculatorului numeric 
1.3.   Organizarea generală a unui sistem uni - procesor 
1.4.   Tendinţe ale tehnologiei 
1.5.   Dezvoltare a aplicaţiilor calculatoarelor numerice 
1.6.   Software (programe de sistem şi aplicaţii) 
1.7.   Clasificarea în ordine a sistemelor numerice 
1.8.   Reprezentarea funcţională a unui calculator 
1.9.   Reprezentarea structurală a unui calculator 
1.10. Scurtă privire istorică asupra dezvoltării maşinilor de calcul 
 
 

Obiective educaţionale: 
a. Definirea calculatorului numeric, a modului general de organizare şi identificarea 

principalelor aspecte privind noţiunea de “arhitectură” a calculatorului 
b. Clasificarea domeniilor de aplicaţie pentru calculatoarele numerice 
c. Definirea unor termeni cheie pentru arhitectura calculatorului 
d. Descrierea principalelor elemente privind evoluţia calculatoarelor numerice. 
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1.1. CALCULATORUL NUMERIC 

 
 Un calculator numeric este constituit dintr-un ansamblu de resurse fizice (hardware) şi de 
programe de sistem (software de sistem) care asigură prelucrarea automată a informaţiilor, în 
conformitate cu algoritmii specificaţi de utilizator prin programele de aplicaţii (software utilizator). 

Descrierea unui calculator, ca sistem digital complex, se poate face ţinând cont de diferite 
aspecte [Nicula97]. Astfel, la nivel înalt, calculatorul poate fi definit ca o maşină care uşurează o 
anumită activitate umană. Acest aspect “uman” al calculatorului a condus la studii care vizează 
uşurarea utilizării calculatorului, ergonomia locului de muncă, creşterea accesibilităţii calculatorului 
pentru utilizatorul uman ce are o pregătire diversă. 

Calculatorul poate fi definit, de asemenea, ca fiind o maşină care rulează programe. Studiile 
efectuate pe acest nivel vizează optimizarea calculatorului în scopul minimizării timpului de 
execuţie a programelor (aplicaţiilor). Modul de scriere al unui program trebuie să permită ca 
aplicaţiile să fie portabile1 de pe o maşină pe alta. Importanţa aspectului “software” al calculatorului 
este determinată de necesitatea de a proteja investiţia în programare, în condiţiile mediului deosebit 
de dinamic al calculatoarelor. 

Calculatorul poate fi definit ca fiind un sistem digital care realizează un set de funcţiuni. 
Studiile efectuate pe acest nivel vizează realizarea unor funcţii date la viteze maxime şi resurse 
fizice (suprafaţă pe chip) minime, într-o tehnologie accesibilă la un moment dat. Acesta este 
aspectul "hardware" al calculatorului. Hardware este termenul general care desemnează resursele 
fizice (circuitele, dispozitivele şi echipamentele componente) ale unui calculator numeric; 
 Cele trei aspecte, uman, software şi hardware, nu sunt independente. Perfecţionarea unuia 
dintre aspecte determină şi progresul celorlalte două, chiar dacă nu în acelaşi ritm. De exemplu, 
randamentul muncii unui utilizator de calculator (îmbunătăţire a aspectului “uman”) va creşte dacă 
acesta îşi schimbă tastatura cu una optimizată ergonomic, în condiţiile păstrării resurselor hardware 
şi a programelor rulate (software). Randamentul muncii va creşte mai mult dacă se rulează, 
programe mai puternice, de exemplu prin algoritmi mai rapizi sau sisteme de operare mai 
performante (îmbunătăţire software), în condiţiile păstrării aceloraşi resurse hardware. O creştere 
remarcabilă a randamentului muncii se obţine, însă, dacă se înlocuieşte calculatorul cu unul mai 
performant (îmbunătăţire a aspectului hardware), în condiţiile păstrării tastaturii şi a aplicaţiilor 
rulate. Aspectele software şi hardware se întrepătrund şi nu pot exista independent. Studiul unui 
calculator numeric poate fi realizat la diferite niveluri, organizate ierarhic în schema din figura 1.1. 
De menţionat că, pe toate aceste niveluri, aspectele software şi hardware coexistă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1. Reprezentare ierarhică simplificată a nivelurilor de descriere a unui calculator numeric. 
 

                                                           
1 Portabil - aplicaţia este portabilă dacă este capabilă să funcţioneze pe mai multe platforme hardware. 
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Prin nivelul de programare (al aplicaţiilor) calculatorul este văzut ca un ansamblu de resurse 

care participă la executarea unui program. Este nivelul pe care lucrează programatorul într-un limbaj 
de nivel înalt, având la dispoziţie un compilator care deţine informaţiile detaliate despre nivelele 
inferioare. Pe acest nivel se operează cu noţiuni ca multiprocesoare, memorie distribuită, reţele de 
interconectare.  

Pe nivelul arhitectural, care materializează, în mod tradiţional, interfaţa software-hardware, se 
încearcă maximizarea performanţelor prin optimizarea setului de instrucţiuni, tratării 
întreruperilor, managementului şi a protecţiei memoriei. Este nivelul de pe care programatorul 
poate accesa toate resursele microprocesorului2, prin instrucţiuni specifice. Deoarece atât domeniul 
hardware cât şi cel software evoluează rapid, în foarte puţine cazuri arhitecţii unui procesor au 
posibilitatea să înceapă "de la zero" proiectarea unui procesor. De cele mai multe ori, proiectanţii 
primesc ca "date de intrare" arhitectura şi chiar setul de instrucţiuni cu care noul procesor trebuie să 
fie compatibil. Menţinerea compatibilităţii, deşi îngreunează proiectarea, este obligatorie datorită 
faptului că nimeni nu este dispus să renunţe, de exemplu din trei în trei ani, la toate datele 
acumulate şi toată investiţia făcută în software. Pe acest nivel se defineşte noţiunea de 
compatibilitate binară, ca fiind posibilitatea unei maşini de a rula un program scris pentru un 
procesor dintr-o generaţie mai veche. Menţinerea compatibilităţii binare implică, pe lângă 
moştenirea setului de instrucţiuni, şi păstrarea modelului secvenţial de execuţie a instrucţiunilor. 
Aceste două constrângeri se dovedesc a fi foarte dure în cazul procesoarelor moderne, superscalare, 
care încearcă să elimine o mare parte din secvenţialitatea programului şi să îl transforme într-un 
program paralel, de înaltă performanţă, dar care să păstreze aparenţa de program secvenţial. 

Pe nivelul organizării, denumit uneori şi nivelul de microarhitectură, se precizează modul de 
implementare a arhitecturii microprocesorului. O arhitectură de microprocesor poate avea diferite 
organizări, obţinându-se astfel procesoare cu performanţe optimizate pentru un anumit tip de 
aplicaţii dar compatibile la nivelul programatorului în limbaj de asamblare. Dintre noţiunile cu care 
se operează la acest nivel se pot preciza: 

• Numărul, tipul şi localizarea unităţilor funcţionale; 
• Descrierea setului de registre; 
• Structura pipeline a căii de date; 
• Ierarhia memoriei, localizarea şi configuraţia memoriei cache. 

Pe nivelul de implementare, microprocesorul este văzut ca un sistem digital implementat într-o 
tehnologie specifică. Aspectele tehnologice limitează deciziile de pe nivele superioare. Aici se 
stabileşte bugetul de tranzistoare pus la dispoziţie, buget ce trebuie cunoscut de către proiectanţii de 
arhitecturi. Întrebările care îşi găsesc răspunsul pe acest nivel sunt: 

• Cum se plasează unităţile funcţionale pe chip (floorplan) 
• Cum se poate implementa o unitate funcţională cu un număr minim de tranzistoare, pe o 

suprafaţă minimă de circuit ? 
De-a lungul timpului, performanţele calculatoarelor nu au crescut în ritm constant. Există două forţe 
care stimulează dezvoltarea calculatoarelor: 

• îmbunătăţirea tehnologică şi 
• inventarea unor noi arhitecturi. 
În primii 25 de ani ai calculatoarelor electronice (1945-1970), ambele forţe au determinat în 

egală măsură creşterea performanţelor. După 1970, tehnologia (numărul redus de tranzistoare 
posibil de utilizat) a limitat ritmul de creştere, care a continuat totuşi să rămână la 25-30% pe an în 
domeniul minicalculatoarelor şi mainframe3-urilor. Apariţia microprocesorului a adus posibilitatea 
                                                           
2 Microprocesor = Unitate Centrală de procesare implementată într-un singur circuit integrat. Conţine pe aceeaşi aşchie 
de siliciu: Unitate de control, Unitate aritmetică şi logică şi registre de uz general folosite ca memorie locală de mare 
viteză. 
3mainframes = calculatoare de mari dimensiuni, cu putere mare de calcul, având de obicei o arhitectură multi-procesor şi 
unităţi funcţionale multiple. 
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de integrare a unui număr mare de tranzistoare ceea ce a permis un ritm de creştere a performanţelor 
de 35% pe an. Ritmul de creştere a fost şi mai mare după 1980, atunci când a fost determinat de 
apariţia unor idei arhitecturale noi, ce au condus la crearea procesoarelor RISC. 

Între procesoarele existente în prezent pe piaţă şi de asemenea între calculatoarele construite 
cu ajutorul acestor procesoare există o mare diversitate, diversitate ce se manifestă din mai multe 
puncte de vedere: 

• al tehnologiei folosite pentru implementarea lor, 
• al caracteristicilor funcţionale (proprietăţi şi funcţii observabile din exterior) şi  
• al organizării structurii4 lor interne. 

Toate aceste trei aspecte principale constituie ceea ce este cunoscut sub numele de arhitectura unui 
calculator. 
 
 

1.2. ARHITECTURA CALCULATORULUI NUMERIC 
 
 Termenul "arhitectură" este o abstractizare a proprietăţilor unui calculator. Ca urmare a 
evoluţiei funcţiilor şi structurii calculatoarelor şi noţiunea de arhitectura a evoluat, reprezentând în 
prezent mai mult decât "interfaţa" între hardware şi software definită iniţial de cercetătorii de la 
firma IBM5 în deceniul al şaselea al acestui secol. Un arhitect de calculatoare proiectează maşini 
care vor rula programe, iar sarcinile sale de proiectare vor include: proiectarea setului de 
instrucţiuni, organizarea funcţională, proiectarea logică şi implementarea. Implementarea cuprinde 
totul începând de la circuitele integrate utilizate, până la aspectele privind puterea consumată şi tipul 
de răcire. 

Arhitectura, în sensul iniţial de definire, ca interfaţă între hardware şi software, îngloba 
funcţiuni în hardware, prin micro-programare (microcod). Orice maşină ulterioară unei maşini din 
aceeaşi serie, este obligată - prin arhitectura definită - să recunoască setul de instrucţiuni al celei 
vechi, chiar dacă are şi funcţiuni suplimentare, [Patterson94]. La momentul introducerii sale, 
noţiunea de arhitectură a calculatorului se referea doar la ceea ce astăzi se înţelege prin arhitectura 

setului de instrucţiuni. Aceasta este o interfaţa între resursele hardware şi resursele cele mai 
“rudimentare” de software (cod maşina - forma binară a programelor înţeleasă de maşină). 
 Arhitectura setului de instrucţiuni este ceea trebuie să ştie un programator pentru a scrie 
programe în limbaj de asamblare, respectiv pentru a concepe şi construi un program de tip 
compilator, sau rutine destinate sistemului de operare. Setul de instrucţiuni, ca şi componentă 
arhitecturală, permite atât proiectantului cât şi utilizatorului procesorului, să vorbească despre 
funcţii, independent de suportul hardware specific care le realizează. Arhitectura setului de 
instrucţiuni (notată în continuare cu ASI6), ca interfaţă între hardware şi software, permite mai 
multor implementări, cu costuri şi performanţe diferite, să ruleze acelaşi software. 
 Noţiunea de arhitectură trebuie privită, prin analogie cu înţelesul clasic al noţiunii de 
arhitectura7, care se refera la construcţii, nu numai în sens declarativ al ASI (care defineşte un set de 
proprietăţi abstracte, un plan) dar şi în sens procedural, al unei discipline de proiectare, care implică 
procesul de producere şi implementare a acestor proprietăţi abstracte. Aceasta a doua componenta a 
noţiunii de arhitectura, care se refera la aspectele de implementare a funcţiilor (proiectare şi 
realizare a circuitelor ce realizează funcţiile), are la rândul său două componente: organizare şi 
hardware.  

                                                           
4 Structură [MDE72] = Alcătuirea internă a unui corp sau sistem fizic, mod de dispunere a elementelor componente ale 
unui ansamblu, mod specific de organizare a elementelor constitutive ale unei limbi, mod de organizare a unei mulţimi 
de elemente, prin definirea uneia sau mai multor operaţii care au anumite proprietăţi. 
5 IBM = International Business Machine 
6 ASI = Arhitectura Setului de Instrucţiuni (în limba engleză ISA = Instruction Set Architecture) 
7 Arhitectură [MDE72] = Ştiinţa şi arta de a proiecta şi a construi clădiri. 
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Termenul organizare include aspectele de nivel înalt ale unui proiect de calculator, ca de 

exemplu organizarea sistemului de memorie, structura şi organizarea magistralelor şi proiectul 
intern al UCP. De exemplu, [Patterson90], doua maşini cu aceeaşi arhitectură a setului de 
instrucţiuni, dar organizări diferite, sunt VAX - 11/780 şi VAX 8600. Noţiunea de hardware 
(resurse fizice) e utilizată pentru a ne referi la aspectele specifice ale implementării maşinii. Acestea 
includ proiectul logic de detaliu şi tehnologia de realizare a maşinii de calcul. 
 
În concluzie arhitectura calculatorului cuprinde două componente principale: 

1. arhitectura setului de instrucţiuni (ASI) 
2. implementarea maşinii, cu cele două sub-componente: 

� organizare 
� hardware 

 
1.3. ORGANIZAREA GENERALĂ A UNUI SISTEM UNI - PROCESOR 

 
Ca organizare generală, independent de tehnologia de realizare, resursele fizice (hardware) ale unui 
calculator numeric uni-procesor cuprind (figura 1.2.): 

a. Procesorul. Procesorul central (de uz general) al unui calculator este numit Unitate 
Centrala de Prelucrare (UCP) şi este format din cale de date şi unitate de control. Calea 
de date cuprinde unitatea aritmetică şi logică (ALU8), setul de registre interne, eventuale 
blocuri de memorie temporară şi magistralele interne procesorului, necesare transferului 
informaţiei. Componentele căii de date execută, în fiecare moment, operaţii elementare 
conform comenzilor primite de la Unitatea de Control (UC). Unitatea de control a 
procesorului este automatul care, în funcţie de informaţiile primite din exterior, comandă 
celelalte unităţi funcţionale ale procesorului, cu scopul execuţiei instrucţiunilor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.2.  Organizarea generală a unui calculator uni-procesor. ALU = Unitate aritmetică şi logică. 
Liniile punctate reprezintă semnale de comandă şi sincronizare interne procesorului. 

 
b. Memoria principală (numită şi memorie internă sau memorie operativă). Este adresabilă, 

prin adresă lansată de UCP, la nivel de cuvânt (octet sau multiplu de octet) şi este 
selectată şi prin semnale de comandă de către procesor. În memoria principală, dacă se 

                                                           
8 ALU - Arithmetic and Logic Unit (engl.) 
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consideră arhitectura cu memorie unică de date şi instrucţiuni,  se stochează instrucţiunile 
programelor rulate de procesor şi se pot scrie / citi date aferente programelor. Este o 
memorie de tip semiconductor, putând fi memorie doar cu citire (ROM - Read Only 
Memory), sau memorie cu citire scriere (RAM - Random Access Memory). Din punctul 
de vedere al modului de funcţionare şi construcţie al celulelor de memorie se pot folosi 
două tipuri de memorie RAM semiconductoare: RAM static şi RAM dinamic. 

c. Sistemul de intrare / ieşire. Sistemul de intrare - ieşire este, "poarta" prin care se face 
legătura calculatorului cu lumea externă, pentru a citi şi furniza date. Echipamentele 
cuplate la acest sistem sunt numite echipamente periferice, iar conversaţia între calculator 
şi aceste echipamente se face prin logică adresabilă. Fiecare circuit de comunicare cu 
exteriorul adresabil printr-o adresă unică, este numit "port". Dintre echipamentele 
periferice standard pentru un calculator de uz general amintim: tastatura, echipamentul de 
afişare alfanumerică (display) şi memoria externă (Hard-disc). 

 
După cum se observă din figură Unitatea de Control şi Calea de date (registre, ALU, registre 

de adresare, registre de interfaţă cu magistralele) formează Unitatea Centrală de Procesare - UCP 
(procesorul calculatorului numeric). Calculatorul numeric cuprinde cel puţin o unitate UCP şi 
memoria principală. Un sistem de calcul este format dintr-un calculator numeric şi diferite 
dispozitive periferice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3. Organizarea generală a unui procesor, cu prezentarea interacţiunilor principale 
dintre unităţile funcţionale (prin linie punctată s-au simbolizat comenzile interne procesorului) 

 
Toată această structură hardware a procesorului (fixă - încastrată în siliciu) poate realiza 

funcţiuni pentru utilizatorul uman, prin aplicaţii dedicate, doar dacă pe suportul hardware se execută 
un set coerent de instrucţiuni care indică funcţiile elementare ce trebuie executate de suportul 
hardware. Funcţiile pot fi foarte diverse şi de aceea se poate spune că instrucţiunile ce alcătuiesc un 
program realizează o reconfigurare logică periodică a căii de date a procesorului, pentru a se realiza 
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funcţiunile cerute. Pentru a prezenta la modul foarte general informaţii elementare ce se vehiculează 
între procesor şi memoria principală în figura 1.3. se prezintă schematic interacţiunea dintre 
principalele componente ale unui procesor şi memoria principală (externă procesorului). 

Conform figurilor 1.2. şi 1.3. informaţiile principale pe care procesorul le schimbă cu 
exteriorul sunt: date (operanzi şi rezultate) , instrucţiuni, adrese, informaţii de control. Toate acestea 
se transmit ca semnale electrice prin linii conductoare grupate în magistrale. În mod tradiţional 
magistralele externe procesorului sunt clasificate în: 

� magistrală de date (Bus de date) 
� magistrală de adrese (Bus de adrese) 
� magistrală de control (Bus de control) 

 
Legarea diferitelor componente ale calculatorului la aceste trei magistrale este simbolizată în 

figura 1.4. Se va folosi şi termenul împrumutat din limba engleză pentru magistrală: "bus" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.4. Schemă bloc generală ce indică conectarea componentelor calculatorului la cele trei tipuri de 
magistrale externe UCP. Prin I/O sau simbolizat circuitele de interfaţă cu echipamentele de intrare / ieşire. 
 
 

1.4. TENDINŢE ALE TEHNOLOGIEI – LEGEA LUI MOORE 
 

În 1965, Dr. Gordon E. Moore, la acel moment vicepreşedinte executiv la Intel Corporation, 
a prezis că numărul de tranzistoare echivalente pe un singur chip va creşte în ritm constant şi se 
prevedea o creştere în acelaşi ritm pentru următoarele decenii. Această predicţie, numită Legea lui 
Moore, spune că “puterea de calcul va creşte exponenţial, dublându-se la fiecare 18 - 24 luni, pentru 
un viitor previzibil”. Legea lui Moore este adesea criticată, pentru că utilizatorii sunt interesaţi în 
primul rând de creşterea performanţelor procesoarelor. Este greu să se echivaleze creşterea 
numărului de tranzistoare pe un chip cu creşterea performanţei procesoarelor. În plus adesea 
creşterea numărului echivalent de tranzistoare nu a produs o creştere a performanţelor în aceeaşi 
măsură - de aceea criticii spun că în ultimele decenii îmbunătăţirile aduse circuitelor (procesoare, 
memorii) au fost dictate mai mult de sistemul de operare Windows al firmei Microsoft, decât de 
cerinţele de putere de calcul din partea utilizatorilor. Creşterea gradului de integrare reflectată în 
creşterea puterii procesoarelor reprezintă doar un procent al afacerilor din domeniul dezvoltării 
tehnologiei - procent care se reduce continuu - şi de obicei există mai multă putere disponibilă decât 
cea necesară. 

Tehnologia calculatoarelor electronice a evoluat într-un ritm incredibil în ultimii 60 de ani, 
de la conceperea primului calculator electronic. În prezent un calculator de tip PC9 cu preţ mai mic 
de 1000 de dolari, are viteză şi capacitate de memorare mult mai mare decât un calculator din anii 

                                                           
9 PC = Personal Computer 
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’80 al cărui preţ era la nivelul sutelor de mii sau milioanelor de dolari. Aşa cum s-a menţionat 
anterior această dezvoltare rapidă s-a făcut nu numai pe baza dezvoltărilor tehnologice (ce au 
permis mărirea gradului de integrare şi reducerea puterii consumate şi a preţului) dar şi pe baza 
inovaţiilor în domeniul proiectării arhitecturale. 

Apariţia microprocesoarelor, în anii ’70 ai secolului trecut, a permis apariţia unor dezvoltări 
arhitecturale esenţiale pentru performanţa calculatoarelor dintre care amintim aici doar câteva: 
generalizarea utilizării limbajelor de programare de nivel înalt şi a sistemelor de operare, organizări 
ce permit execuţie paralelă a instrucţiunilor şi generalizarea utilizării memoriilor temporare 
(“cache”) 
 
 

1.5. DEZVOLTARE A APLICAŢIILOR 
 
 

În prezent lumea calculatoarelor numerice este dominată de unităţile centrale de procesare 
(UCP) numite microprocesoare. Acestea constituie UCP nu numai pentru calculatoarele personale, 
atât de răspândite, dar şi pentru supercomputere, staţii de lucru, calculatoare de bord la mijloacele 
de transport auto, aeronautice şi spaţiale, sau navale. Principalele domenii de aplicare a UCP sub 
formă de microprocesor integrat pe un singur circuit integrat sunt: 

• Calculatoare desktop şi staţii de lucru (calculatoare de uz general ce se pot aşeza “pe 
birou”) 

• Servere de reţele sau pentru Web 
• Calculatoare integrate în sisteme dedicate aplicaţiilor specifice10 

 
Calculatoarele de tip desktop sunt construite pentru utilizare generală, cât mai largă, atât în 

domeniul procesării de tip text, sau baze de date cât şi al realizării de calcule matematico-ştiinţifice, 
principalul scop urmărit fiind obţinerea unui raport preţ / performanţă cât mai mic. 

Calculatoarele de tip server, conţin procesoare cu putere mare de calcul, sunt relativ scumpe, 
iar principalele obiective ale proiectării sunt furnizarea de servicii de calcul şi de transfer al 
fişierelor, cu asigurarea unei cantităţi cât mai mari de operaţii pe unitatea de timp. Aceste 
calculatoare trebuie să prezinte în plus o mare siguranţă în funcţionare şi să aibă calitatea de 
scalabilitate (de extindere simplă a resurselor pe măsura creşterii cerinţelor). 

Sistemele cu calculator integrat aplicaţiei (Embedded) sunt sisteme pe bază de 
microprocesor construite pentru a controla o funcţie sau un domeniu de funcţii particulare şi nu sunt 
proiectate pentru a fi programate de către utilizatorul final, aşa cum se întâmplă de exemplu cu un 
PC. Sigura interacţiune cu utilizatorul se face în scopul realizării funcţiilor impuse sistemului - 
aplicaţiei. Pentru cele mai multe aplicaţii aceste sisteme trebuie să răspundă în timp real la 
evenimentele din mediul extern. Sistemele de acest tip au constrângeri mari de proiectare în ceea ce 
priveşte costurile, consumul de putere şi gabaritul. Au un domeniu de aplicaţii extrem de vast: 

• Sistemele de comunicaţii cu şi fără fir (wireless), 
• Sisteme de transport (auto, feroviar, naval, aeronautică) 
• Aplicaţiile casnice şi electronica de larg consum,  
• Sistemele de control în industrie, finanţe 
• Echipamente medicale 

 
Lucrarea de faţă nu se referă la domeniul Embedded systems ci doar la calculatoarele de uz 

general şi la descrierea arhitecturii şi organizării acestora. 
 

                                                           
10 Termenii consacraţi în literatura ştiinţifică de limbă engleză sunt: Embedded Computers şi Embedded Systems. 
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1.6. SOFTWARE 

 
În ceea ce priveşte partea de program rulată pe “suportul” hardware există mai multe tipuri de 
programe rulate de un calculator numeric. Vom folosi termenul de "software", împrumutat din 
limba engleză prin care vom înţelege totalitatea programelor de sistem şi aplicaţii. Seturile de 
programe dintr-un sistem de calcul pot fi denumite după utilizarea lor. Astfel programele ce 
furnizează servicii utile tuturor proceselor şi resurselor sistemului de calcul, în mod general, sunt 
numite programe de sistem (software de sistem). Exemple de software de sistem sunt: sistemele de 
operare, compilatoare, asambloare etc.  

Există însă şi software - destinat programatorilor - software de asistenţă pentru dezvoltarea 
aplicaţiilor (numit uneori şi software de aplicaţii). Exemple de software de asistenţă pentru 
dezvoltarea aplicaţiilor: editoare de text, programe de proiectare asistată, programe pentru baze de 
date etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.5. Clasificare generală a componentelor software ale unui calculator. 
 
 

Ultimul tip de software în clasificarea prezentată în figura 1.5. este reprezentat de programele 
utilizator ce rezolvă anumite probleme specifice (software utilizator sau aplicativ). O clasificare 
foarte generală a sub-sistemului software al calculatorului numeric, sub forma de niveluri ierarhice, 
este prezentată în figura 1.5. De observat că la sistemul de operare s-au trecut doar funcţiile 
principale, "vizibile" utilizatorului: 

� administrarea sistemului de fişiere (administrarea memoriei auxiliare - MA) 
� gestiunea memoriei principale (MP) şi asigurarea tehnicilor software pentru implementarea 
memoriei virtuale, 

� gestionarea programelor de control (drivere) pentru dispozitivele de întrare / ieşire (I/O). 
 
 În cadrul programelor de sistem, în afara sistemului de operare s-au specificat programele de 
sistem ce oferă servicii generale programatorilor (compilatoare, asambloare, editoare de legături11, 
programe de depanare şi corectare a erorilor, bibliotecari, etc.) 
 Este important de observat ca aceste programe nu fac parte din sistemul de operare, chiar 
daca sunt furnizate în mod obişnuit de producătorii de calculatoare, împreună cu sistemul de 

                                                           
11 linker (engl.): tradus prin link-editor, sau editor de legături 

- software de sistem 

- software utilizator 

- software de asistenţă (pentru dezvoltarea aplicaţiilor) Software 

⇒ sistem de fişiere 
⇒ memorie virtuală 
⇒ drivere dispozitive de I/O 

• interpretoare de comenzi 

• sisteme de operare 

• compilatoare 
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operare. Sistemul de operare este, în general, acea porţiune din software ce rulează în "kernel mode" 
(mod nucleu) sau în mod supervizor. El este astfel protejat (ignorăm aici procesoarele ce nu oferă 
suport hardware suficient pentru rularea unui sistem de operare în mod protejat, cum ar fi 
procesoarele Intel din seria 80x86 lucrând în "mod real") împotriva stricăciunilor ce ar putea fi 
provocate de programele de aplicaţii sau de programele utilizator. 

Tipurile de software incluse în categoria "software de asistenţă" se referă la resursele logice 
numite adesea şi programe utilitare pentru dezvoltarea de aplicaţii.  
 

1.7. CLASIFICAREA ÎN ORDINE A SISTEMELOR NUMERICE 
 
 Calculatorul numeric este un sistem digital, cu o serie de funcţii ce corespund organizării 
sale interne. În literatura românească a fost introdusă în 1983, [Stefan83], o modalitate sugestivă de 
clasificare a sistemelor digitale în ordine, clasificare care ne va ajuta să încadrăm calculatorul în 
clasa mai generală a sistemelor numerice şi totodată să exemplificam ulterior corelaţia ce există 
între gradul de dezvoltare structurală şi funcţiile calculatoarelor numerice. 

 
În mod tradiţional, sistemele digitale sunt împărţite în: 
� sisteme logice combinaţionale (ieşirile la momentul de timp t, depind numai de 
valorile întrărilor la momentul t) şi 

� sisteme logice secvenţiale (la care ieşirile la momentul t depind atât de întrările la 
momentul t cât şi de starea sistemului la momentul t, stare determinată întrările şi ieşirile 
circuitului la momente anterioare lui t). 

Această clasificare generală nu evidenţiază deosebirile de structură şi funcţionare a circuitelor ce 
sunt incluse în cadrul celor secvenţiale. Criteriul de clasificare propus [Stefan93] împarte 
sistemele digitale în ordine, fiecărui ordin fiindu-i asociată o anumită clasă de funcţii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.6. Exemplificare a interconectării sistemelor digitale: a) sistem de ordinul n serie, b) sistem de 
ordinul n paralel, c) sistem de ordinul n serie - paralel, d) sistem de ordinul n+1 (dezvoltare structurală 

prin introducerea reacţiei). Prin X s-a indicat intrarea în sistem iar prin Y ieşirea. Prin n
iS , i = 1...4 în 

figură, s-a indicat sistemul digital de ordinul n cu indicele i. 
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nS1  

Y 

X 
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Y 
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Y 

nS4
nS3  

nS2  
nS1  
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Ordinele sunt determinate de gradul de structurare (organizare internă), numărul ordinului 

crescând pe măsura creşterii structurale. 
 
Clasificarea se face conform următoarelor definiţii: 

1. Sistemul de ordinul zero cel mai simplu este reprezentat de o poartă logică (circuit 
combinaţional elementar). 

2. Extensiile serie (figura 1.6. a), paralel (figura 1.6.b) sau serie-paralel (figura 1.6.c), ale unor 
sisteme ce au ordinul maxim n generează tot un sistem de ordinul n; 

3. Un sistem de ordinul n+1 poate fi generat prin interconectarea unor sisteme cu ordin mai mic 
sau egal cu n, dar între care cel puţin unul este de ordinul n, într-o configuraţie ce prezintă o 
buclă de reacţie (figura 1.6.d); 
În clasificarea descrisă pe scurt mai sus, ordinele sunt numerotate de la 0 la n, teoretic n 

putând fi oricât de mare. Unui anumit ordin îi corespunde o anumită clasă de funcţii, funcţii ce pot fi 
realizate şi pe oricare din sistemele de ordin superior.  

Încercând să exemplificăm corespondenţa între ordine, funcţii şi circuite existente pe piaţă, 
vom observa că începând de la ordinul cinci în sus nu mai putem să dăm nişte exemple concrete 
[Stefan91], nu numai pentru că realizările tehnologice actuale sunt limitate, ci şi pentru că funcţia 
nu mai este dictată strict de structura fizică ci şi de posibile structuri informaţionale: 
 

Ordinul 
n = 

Funcţii Exemplificare circuite 

0 funcţii combinaţionale circuite logice combinaţionale 
1 funcţii de memorare circuite de memorare, (latch RS, latch D, 

registre, RAM, structura master-slave) 
2 funcţii de automat finit bistabile JK, T, numărătoare digitale 
3 funcţii de prelucrare structura de procesor (automate cu stiva, 

automate microprogramabile); 
4 funcţii de prelucrare programabile calculator 
5 funcţii de prelucrare în reţea reţele de prelucrare digitală 

 
 

1.8. REPREZENTAREA FUNCŢIONALĂ A UNUI CALCULATOR 
 
Un calculator poate fi descris atât sub aspect funcţional cât şi structural. 
Circuitele electronice ale unui calculator recunosc şi execută doar un set limitat de instrucţiuni 
elementare, codificate în formă binară. Aceste instrucţiuni sunt doar succesiuni de biţi (1 şi 0) pe 
care procesorul le înţelege - decodifică şi le execută. Indiferent de tipul de maşină, instrucţiunile 
recunoscute sunt rareori mai complicate decât [Tanenbaum99]: 

• adună două numere 
• verifică dacă un număr este egal cu zero 
• copiază date dintr-o zonă a memoriei calculatorului în altă zonă. 
De exemplu, la procesoarele Intel din seria 80x86 codul binar al instrucţiunii următoare: 

 
0000 0100 0000 0110 

 
comandă adunarea conţinutului unui registru intern de 8 biţi (numit registrul al) cu valoarea 
imediată 6. Adesea, când utilizatorul uman este obligat să lucreze cu valori numerice binare, se 
foloseşte reprezentarea în hexazecimal, care este mai compactă şi mai uşor de citit. Codul, în 
hexazecimal, al instrucţiunii corespunzătoare succesiunii binare de mai sus este 04 06 hex. 
Şi acest mod de scriere a instrucţiunilor este însă complicat pentru programator. 
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Instrucţiunile elementare, recunoscute de un procesor formează limbajul maşină al 
procesorului. Vom nota acest limbaj cu L0, el corespunzând maşinii fizice M0. Limbajul maşină 
cuprinde însă doar instrucţiuni codate sub formă de cuvinte binare şi de aceea este dificil de utilizat 
de către om.  

Presupunem că programatorul poate scrie programele sale într-un limbaj L1, format din 
instrucţiuni simbolice (succesiuni de litere şi cifre) mai apropiat de limbajul uman. Pentru a putea 
executa acest program pe maşina M0 fiecare instrucţiune din L1 a programului trebuie translatată 
în instrucţiuni din limbajul L0. De exemplu programatorul poate scrie în L1 instrucţiunea: 

add al,6 
iar programul de translatare va genera succesiunea binară, corespunzătoare lui L0: 
 

0000 0100 0000 0110 
 

Se poate spune că limbajul L1 corespunde unei maşini virtuale programabile numită M1. 
Numele acestui limbaj simbolic de programare este “limbaj de asamblare”, iar programul de 
translatare este numit “asamblor”.  

Translatarea presupune că tot programul scris în L1 este mai întâi transformat în program 
scris în L0. Apoi programul în L0 este încărcat în memoria calculatorului şi executat, iar programul 
în L1 este abandonat. Calculatorul este controlat de programul în L0, lansat în execuţie. Exemple de 
programe de translatare: compilator, asamblor. 

Există însă şi varianta rulării programelor pe M0 prin interpretare, de către un program 
numit “interpretor”. Interpretorul este un program în L0 care rulează pe maşina M0 şi care preia 
instrucţiunile programului în L1 ca pe date de intrare. Interpretorul citeşte şi decodifică fiecare 
instrucţiune din L1 şi apoi trece imediat la execuţia acesteia. În cazul interpretorului nu se generează 
un program executabil ca la translatare. În acest caz calculatorul este controlat de programul 
interpretor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.7. O maşină de calcul organizată din punct de vedere funcţional ca o succesiune de mai 

multe niveluri de maşini virtuale.  
 
 

Nivelul 0: Programele în L0 pot fi 
executate direct de către circuitele 

electronice 

Maşina fizică (reală) 
M0, cu limbajul 
maşină L0 

Maşina virtuală M1, cu 
limbajul maşină L1 

Maşina virtuală M2, cu limbajul 
maşină L2 

Maşina virtuală Mn, cu limbajul 
maşină Ln 

2 

Nivelul 1: Programele în L1 pot să fie 
interpretate de un interpretor ce rulează pe 

M0, sau pot să fie translatate în L0 

Nivelul 2: Programele în L2 pot să fie 
interpretate de un interpretor ce rulează pe 
M1 sau M0, sau pot să fie translatate în L1 

sau L0 

Nivelul n: Programele în Ln pot să fie 
interpretate de un interpretor ce rulează pe 
o maşină de nivel inferior, sau pot să fie 
translatate către limbajul maşină al unei 

maşini inferioare 
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Programatorii doresc adesea să dispună de un limbaj de programare mult mai apropiat de 

limbajul uman, în care să existe comenzi de genul: “tipăreşte un şir la imprimantă”, “afişează un 
text pe ecranul calculatorului”, “extrage radical dintr-un număr” etc. Diferenţele dintre un limbaj de 
acest fel şi L0 sunt mari, iar la transformarea directă către L0 a instrucţiunilor noului limbaj fiecărei 
instrucţiuni îi va corespunde o succesiune de instrucţiuni elementare din L0. Dacă noul limbaj ar fi 
numit L1, iar transformarea s-ar face direct în L0 programul de translatare ar fi extrem de complex. 
De aceea programul scris în noul limbaj, să-l numim limbajul L2, corespunzător maşinii virtuale 
M2, va fi translatat mai întâi către un program în L1 şi apoi către programul în L0. 
Conform ierarhiei de limbaje descrise mai sus, un calculator poate fi privit, din punct de vedere 

funcţional, ca o succesiune de maşini virtuale Mi, fiecare corespunzătoare unui limbaj Li (i = 1, n), 
ca în figura 1.7. Fiecare nivel are un set de funcţiuni specifice care prelucrează un set de intrări 
specifice şi generează un set de ieşiri specifice. O maşină virtuală de pe un anumit nivel poate 
utiliza toate funcţiile oferite de maşina de pe nivelul inferior. 

Structura ierarhică a maşinii de calcul indică că între fiecare două niveluri vecine există o 
interfaţă, deci există şi o ierarhie verticală de interfeţe. Pentru un calculator de uz general, cu 
procesor având unitatea de control microprogramată, această ierarhie de maşini virtuale şi ierarhie 
de interfeţe se indică în figura 1.8. În partea dreaptă a figurii s-a exemplificat aspectul programului 
la nivelul respectiv. 

În figura 1.7. nivelurile succesive de maşini virtuale au fost imbricate. Aceasta pentru că o 
maşina virtuală12 de pe un nivel superior foloseşte toate funcţiile oferite de nivelurile inferioare. Un 
nivel este constituit din mulţimea aplicaţiilor asupra elementelor mulţimii de intrare pentru nivelul 
dat, cât şi asupra elementelor mulţimilor de intrare şi ieşire de la nivelul imediat inferior. Aplicaţiile 
de la un nivel dat pot constitui aplicaţii şi pentru nivelul superior următor. Cele mai multe 
calculatoare moderne au 2 sau mai multe niveluri. Există însă şi maşini de calcul la care se pot 
identifica mai mult de 5 niveluri ierarhice de maşini virtuale. 

În figura 1.8. se observă că la nivelul cel mai de jos se găsesc dispozitivele şi circuitele 
electronice digitale care alcătuiesc structura hardware a calculatorului. La următoarele două niveluri 
se exemplifică existenţa unui nivel combinat hardware - software (firmware) care cuprinde pe lângă 
unităţile logice funcţionale (set de registre, ALU, unitate de control, etc.) şi un nivel de 
microprogram, încastrat într-o memorie locală de control. Acest nivel face parte din unitatea de 
control microprogramată, iar microprogramele se constituie ca un interpretor al instrucţiunilor de la 
nivelul inferior al unităţilor funcţionale. În cazul în care unitatea de control este cablată, nivelul de 
microprogram nu apare explicit în ierarhia maşinilor virtuale. 

La următorul nivel se observă nivelul instrucţiunilor elementare recunoscute de procesor. 
Este nivelul funcţiilor de bază pe care le oferă un anumit procesor de calculator şi el este descris de 
către producători în manualele de descriere a procesoarelor. Acesta este nivelul ASI (nivelul 
arhitecturii setului de instrucţiuni), iar maşina virtuală maşina de bază. 

Deşi maşina "înţelege" setul specific de instrucţiuni binare şi toate unităţile funcţionale sunt 
asamblate, la acest nivel maşina poate fi folosită cu greu şi numai dacă utilizatorul scrie în cod 
maşină nu numai programul de aplicaţie utilizator, dar şi rutinele necesare pentru accesul la 
perifericele de intrare şi de ieşire (tastatură, display13, disc magnetic, etc.). La acest nivel, 
dispozitivele de intrare / ieşire (I/O) pot fi controlate prin încărcarea de valori în registre speciale ale 
circuitelor de control ale acestor dispozitive I/O (controllere I/O). De exemplu, controlul unei unităţi 
de disc, pentru citirea informaţiei de pe disc, se poate face prin încărcarea valorilor corespunzătoare 
adresei de pe disc, adresei memoriei principale, a numărului de octeţi de transferat, şi alte informaţii 
de stare şi sincronizare. În practică, sunt necesari mult mai mulţi parametrii decât cei pomeniţi, iar 
informaţia de stare returnată de circuitul de control al discului după o operaţie este foarte complexă. 
                                                           
12 virtuală, pentru că utilizatorul unui anumit nivel lucrează cu instrucţiuni specifice, vede doar nivelul la care lucrează, 
fără să conteze pentru el ce se întâmplă mai jos 
13 display (engl.) = dispozitiv de afişare 
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Mai mult, pentru multe dispozitive de I/O, timpul joacă un rol important în programare. Una din 
funcţiile majore ale unui sistem de operare este să ascundă toate aceste complexităţi şi să pună la 
dispoziţia programatorului un set de instrucţiuni simple cu care să lucreze. De exemplu o comandă 
de genul: "citeşte blocul X din fişierul Y" e mult mai simplă pentru că nu trebuie să ne mai facem 
probleme privind detaliile mişcării capetelor de citire/scriere şi timpul de aşteptare pentru 
stabilizarea lor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.8. Ierarhia maşinilor virtuale şi a interfeţelor pentru un calculator de uz general cu procesor 
având control microprogramat. 

 
 

Nivelul maşinii virtuale a sistemului de operare este de fapt un sistem hibrid. 
[Tanenbaum99], pentru că cele mai multe dintre instrucţiunile (funcţiile) oferite sunt de asemenea 
instrucţiuni şi pentru nivelul imediat inferior. Funcţiile suplimentare oferite se referă la 
administrarea resurselor hardware şi software ale calculatorului (alocarea memoriei principale, 
administrarea memoriei secundare, posibilitatea de execuţie concurentă a programelor etc.). Uneori 
acest nivel este numit nivelul maşinii extinse, pentru că la acest nivel calculatorul este văzut de 
utilizator prin intermediul sistemului de operare (SO). Comunicarea utilizatorului, sau programului 
utilizator, cu SO se realizează pe două niveluri: prin intermediul limbajului de comandă cu ajutorul 
căruia utilizatorul solicita diferite resurse ale sistemului şi prin intermediul unor instrucţiuni 
speciale (apeluri sistem) la execuţia cărora sunt activate unele componente ale SO  

Sistemul de operare nu este doar o interfaţă între utilizator şi maşina de calcul. El are şi 
sarcina de administrator al resurselor calculatorului. El trebuie sa administreze toate procesele 
(programele în cursul execuţiei, împreună cu contextul de lucru), memoriile internă şi externă, 
discurile magnetice, dispozitive de intrare / ieşire, etc. Sarcina sistemului de operare este să facă o 
alocare ordonată şi controlată a proceselor, blocurilor de memorie, dispozitivelor de I/O, între 
diferitele programe ce se află în competiţie pentru a le folosi. Atunci când un calculator are 

Pachete de aplicaţii 

Limbaj de nivel înalt 

Asamblor 

Maşina virtuală a sistemului de operare 

Instrucţiuni maşină 

Microprogram 

Unităţi funcţionale 

Dispozitive electronice 

Translatare sau interpretare 

Translatare 

Translatare 

Interpretare 

Implementare 

Interpretare parţială 

Interpretare 

aux=z[k]; 
for (j=k;j<q;j++)  z[j]=z[j+1]; 
z[q]=aux; 
if(z[k]==k) k++; 
else {printf("\n");k=1; 
 

shl dl,1 
jnc adr1 
add ax,bx 
shl ax,1 
dec cl 
 

0110 1101 0000 0100 1110 1011 1101 1100 
1000 0000 1101 1001 0100 1101 1110 1110 
1000 0110 1110 1100 0111 0000 1110 1101 
0111 1010 1111 1011 1000 0010 1110 1001 
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utilizatori multiplii, sarcinile de administrare şi protecţie ale sistemului de operare sunt şi mai 
evidente. 
 Sistemele de operare au o componenta de nivel inferior (un nucleu central, monitor, 
executiv, sau supervizor), care depinde de arhitectura maşinii de bază (de nivelul ASI) şi care 
controlează maşina de bază tot timpul cu excepţia momentelor când se rulează un program de 
aplicaţie (care însă poate folosi rutine ale executivului), iar la terminare, controlul e preluat din nou 
de executiv. Colecţia de rutine ce formează nucleul SO este componenta cea mai apropiată de 
hardware care realizează  gestiunea la nivel fizic a operaţiilor de I/O, tratare a întreruperilor, 
încărcarea şi lansarea programului, citirea/scrierea unui caracter pe disc sau pe monitor etc. Orice 
modificare a configuraţiei maşinii de bază implică modificarea acestui nucleu al SO dar nu implică 
şi modificarea nivelurilor superioare. Nucleul SO este păstrat de obicei în memorie de tip ROM, dar 
în unele cazuri se poate stoca pe discul magnetic. De exemplu, sistemul de operare MS-DOS, are o 
componentă numită BIOS (Basic Input Output System) stocată în memorie de tip ROM, sau 
memorie RAM cu baterie tampon pentru păstrarea datelor şi la oprirea calculatorului. BIOS conţine 
programe de control ("drivers") pentru dispozitivele standard de I/O, acestea putând oferii o serie de 
servicii care degrevează programatorul şi rutinele sistemului DOS, de toate detaliile hardware ale 
circuitelor de interfaţa cu dispozitivele I/O. La PC aceste servicii pot fi apelate prin mecanismul 
întreruperilor software (INT nn), după o încărcare prealabilă cu valori adecvate, ale registrelor 
maşinii. Celelalte componente ale sistemului MS DOS numite “io.sys” (conţine programele de 
control de I/O) şi “msdos.sys” (care conţine rutine de gestionare a proceselor, memoriei şi a 
sistemului de fişiere de pe discul magnetic, interpretarea apelurilor sistem) se încarcă de pe discul 
magnetic. Programele aplicative pot cere servicii sistemului de operare DOS (pot apela funcţiile 
DOS), prin intermediul întreruperii soft INT 21H, codul corespunzător funcţiei dorite fiind încărcat 
în registrul AH.  
 

1.9. REPREZENTAREA STRUCTURALĂ A UNUI CALCULATOR 
 

Structural, un calculator este format din unităţi funcţionale interconectate pentru a putea 
prelucra informaţia, pe baza comenzilor transmise prin program. Pentru un calculator uni-procesor, 
structura generală este cea din figura 1.9., ea corespunzând structurii propuse de von Neumann în 
1945 pentru calculatorul secvenţial, cu program memorat. În cadrul structurii calculatorului 
secvenţial din figura 1.9. se disting următoarele unităţi [Sztojanov87]: 

• unitatea de intrare, formată din echipamente periferice de intrare şi sistemul de intrare al 
calculatorului, 

• unitatea centrală a calculatorului, formată din memoria principală (memorie ce conţine 
date şi instrucţiuni) şi Unitatea Centrală de Procesare (UCP), 

• unitatea de ieşire, formată din echipamente periferice de ieşire şi sistemul de ieşire al 
calculatorului. 

 
 Echipamentul periferic de intrare, preia datele din exterior (prin diverse traductoare) şi le 
transformă ca natură fizică şi format de reprezentare, în aşa fel încât informaţia să fie compatibilă cu 
nivelurile de tensiuni şi formatul de reprezentare binar folosit de sistemul de intrare al 
calculatorului.  
 Echipamentul periferic de ieşire are funcţia inversă perifericului de intrare, el preluând 
datele de la sistemul de ieşire al calculatorului. Echipamentul periferic de ieşire transformă datele 
primite într-o formă corespunzătoare elementului de execuţie comandat de calculator. Dacă este 
vorba de dispozitive de memorie externă informaţia se stochează pe suportul extern, conversia 
informaţiei binare făcându-se în conformitate cu tipul circuitului de control şi cu natura fizică a 
suportului de stocare (hârtie, semiconductor, material magnetic etc.). 
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 Sistemul de intrare / ieşire (I/O) al calculatorului este locul prin care se face schimbul de 
informaţii între unitatea centrală şi echipamentele periferice. Acest transfer se face prin intermediul 
unor locaţii adresabile de către procesor (UCP), numite porturi, ele făcând parte din sistemul I/O al 
calculatorului. Sistemul I/O realizează operaţii de genul: modifică formatul de reprezentare a datelor 
(din serie în paralel, sau invers), verifică corectitudinea informaţiei transferate, asigură sincronizarea 
dintre echipamentul periferic şi UCP din punctul de vedere al vitezelor de transfer (sincronizarea 
este necesară datorită vitezelor de lucru mult diferite între UCP şi echipamentele periferice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.9. Reprezentare structurală a unui calculator uni-procesor de uz general. Cu linie punctată s-au 

reprezentat comenzile (C) transmise de la unitatea de control şi semnalele de stare-sincronizare  ca răspuns 
al unităţilor comandate către unitatea de control. În cadrul semnalelor de control pentru memoria 

principală a fost inclusă şi informaţia de adresare (A) a memoriei. Căile de transfer pentru date (D) şi 
instrucţiuni (I) sunt reprezentate cu linie plină. ALU = Unitate Aritmetică şi Logică. 

 
 
 Unitatea centrală asigură prelucrarea automată a datelor, prin interpretarea instrucţiunilor 
unui program. Programul rulat (aflat în execuţie) este stocat împreună cu datele aferente în memoria 
principală (internă calculatorului). Introducerea datelor iniţiale, comanda lansării în execuţie, 
afişarea, tipărirea sau transmisia la alte dispozitive a rezultatelor se face prin unităţile de intrare, 
respectiv de ieşire ale sistemului de calcul. 

Ca structură internă, unitatea centrală este formată din memoria principală şi din Unitatea 
Centrală de Procesare (UCP). La rândul ei UCP include calea de date (ALU, registre, magistrale 
interne pentru transferul informaţiilor) şi unitatea de control. 

Unitatea de control (UC), adresează (A) şi citeşte din memorie instrucţiunile binare ale 
programului, le interpretează şi generează în consecinţă semnale de comandă către toate celelalte 
unităţi funcţionale ale calculatorului. Ca urmare a acestor semnale instrucţiunea curentă (I) este 
executată. În plus UC analizează semnale de stare şi sincronizare, ce provin de la celelalte unităţi 
funcţionale şi ca urmare poate schimba succesiunea semnalelor de control pe care le generează, sau 
poate modifica momentele de timp ale succesiunii semnalelor de comandă, pentru a realiza 
sincronizarea cu celelalte unităţi. Există două moduri de implementare a unităţii de control: 

• control cablat: dacă unitatea de control este realizată ca un automat secvenţial 
convenţional, la care algoritmul de interpretare a fiecărei instrucţiuni binare este inclus în 

Sistem de calcul cu ”program memorat” (von Neumann) 
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circuitele fizice (hardware). Pentru modificarea setului de instrucţiuni recunoscut unitatea 
de control trebuie re-proiectată complet. 

• control microprogramat (micro-codat): dacă succesiunea de semnale de comandă 
specifice fiecărei instrucţiuni (succesiune numită microprogram) se înscrie într-o memorie 
de control locală, de obicei, memorie numai cu citire. Pentru modificarea setului de 
instrucţiuni recunoscut trebuie doar rescris conţinutul memoriei de control. 

 
Tot în cadrul unităţii de control includem şi circuitele pentru generarea adreselor, care 

calculează adresele corecte (adrese pentru memoria principală, pentru porturi de I/O, sau pentru 
registrele interne ale UCP) pe baza informaţiilor binare din corpul instrucţiunilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.10. Memoria principală prezentată ca o succesiune de locaţii de memorie, fiecare locaţie având o 
adresă specifică. S-a presupus că adresa de memorie are a biţi, iar în fiecare locaţie, cu adresă unică, se 

poate stoca un cuvânt binar cu lungimea de d biţi. 
 

Unitatea aritmetică şi logică (ALU14), realizează operaţii logice sau aritmetice cu operanzii 
adresaţi de UC. Înainte de prelucrare, operanzii se stochează într-un set de registre de uz general, 
folosite ca memorie temporară. Registrele reprezintă o memorie locală UCP, de foarte mare viteză. 
Setul de registre de uz general poate fi folosit însă şi pentru salvarea diferitelor informaţii privind 
adresarea memoriei principale. 

În funcţie de rezultatul operaţiilor efectuate, ALU setează anumiţi indicatori de condiţii 
(indicatori de stare, fanioane15) care pot fi citiţi de UC şi pot astfel modifica secvenţa de tranziţie a 
stărilor acestui automat.  
 Unitatea de memorie principală (sau memorie internă) are funcţia de stocare a programelor 
şi datelor aferente acestora. Transferul datelor cu registrele UCP se face conform comenzilor date de 
unitatea de control. Memoria principală este realizată în prezent exclusiv în tehnologie 
semiconductoare. Aceasta unitate de stocare a informaţiei are, în principiu, o organizare liniară, 
constând din locaţii (registre) de memorare, fiecare de câte d biţi, locaţia fiind selectabilă printr-o 
                                                           
14 ALU = Arithmetic and Logic Unit (engl.) - Unitate aritmetică şi logică 
15 flag (engl.) = fanion, indicator de condiţii / de stare 
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adresă unică. Adresa poate lua valori cuprinse între 0 şi 2a-1, unde prin a s-a notat numărul de biţi ai 
cuvântului de adresă fizică.  

Din punctul de vedere al denumirilor folosite facem următoarele observaţii: 
• Ansamblul format din UC, ALU şi registre este numit Unitate Centrala de Procesare 

(UCP) fiind o structură de procesor de uz general cu set de instrucţiuni. 
• UCP împreună cu memoria principală formează Unitatea Centrală, iar 
• Unitatea centrală împreună cu sistemul de I/O şi setul de programe de sistem constituie 

structura de calculator.  
• Un calculator împreună cu diversele echipamente periferice formează un sistem de 

calcul. 
 
 Structura logică de bază a calculatorului uni-procesor, prezentată anterior, conform figurii 
1.9. corespunde , în bună măsură, celei stabilite de John von Neumann în 1945. În lucrarea "Prima 
schiţă de Raport asupra lui EDVAC", el a definit structura logică de bază a calculatorului cu 

program memorat, menţionând cinci criterii necesare a fi îndeplinite de acesta [Hayes88]: 
 
1. să posede un mediu de intrare care să permită introducerea unui număr nelimitat de operanzi şi 

instrucţiuni. 
2. să posede o memorie din care să se citească operanzi şi instrucţiuni şi în care să se poată 

introduce, în ordinea dorită, rezultatele. 
3. să dispună de o secţiune de calcul, capabilă să efectueze operaţii aritmetice şi logice asupra 

operanzilor citiţi din memorie. 
4. să posede un mediu de ieşire, care să permită livrarea unui număr nelimitat de rezultate către 

utilizator. 
5. să posede o unitate de comandă capabilă să interpreteze instrucţiunile citite din memorie şi să 

selecteze diverse variante de desfăşurare a operaţiilor, în funcţie de rezultatele obţinute pe 
parcurs. 

 
 Marea majoritate a calculatoarelor construite până în prezent se bazează pe principii 
rezumate mai sus, fiind numite calculatoare de tip von Neumann, sau cu arhitectură von Neumann. 
 

1.10. SCURTĂ PRIVIRE ISTORICĂ 
ASUPRA DEZVOLTĂRII MAŞINILOR DE CALCUL 

 
 Un calculator modern reprezintă un sistem complex care înglobează în construcţia să mai 
multe tehnologii: electronice, magnetice, electromecanice etc. Evoluţia calculatoarelor este strâns 
legată de progresele înregistrate în aceste tehnologii. Astfel, în prezent, pentru realizarea unităţii 
centrale a unui calculator se utilizează, cu precădere, tehnologii microelectronice. Atât memoria 
principală cât şi UCP (microprocesorul) sunt construite ca circuite integrate pentru toate 
calculatoarele moderne. Pentru stocarea datelor şi a programelor pe termen lung se folosesc 
suporturi magnetice sub forma de discuri sau benzi, bazate pe diverse tehnologii magnetice / optice. 
Pentru implementarea dispozitivelor periferice de intrare / ieşire sunt folosite în principal 
tehnologiile electromecanice.  
 În evoluţia mijloacelor de calcul se pot evidenţia patru etape [Hayes88]: 

� etapa calculului manual 
� etapa maşinilor mecanice de calcul 
� etapa maşinilor electromecanice de calculat 
� etapa maşinilor electronice de calcul 
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Nu ne vom referi aici la calculul manual şi la eventualele ajutoare pentru acest calcul, ajutoare de tip 
abac (primul numărător de tip abac se pare că a apărut la chinezi cu 2600 de ani înainte de Cristos). 
Calcularea manuală are două limitări serioase [Hayes88]: 

a. viteza la care poate lucra “calculatorul” uman este limitată. Unele probleme ce presupun 
foarte multe operaţii nu pot fi rezolvate manual niciodată într-o perioadă rezonabilă sau la 
un cost rezonabil; 

b. fiinţele umane sunt înclinate să facă greşeli (în calcule !) astfel că rezultatul obţinut cu 
mâna, în cazul unor calcule complexe nu prezintă încredere, decât dacă s-au luat precauţii 
sofisticate de înlăturare a greşelilor. 

 
1.10.1. Etapa maşinilor mecanice de calcul 

 
La aceste maşini roata dinţată a jucat rolul elementului cu mai multe stări stabile. Fiecare cifră 
zecimală poate fi exprimată printr-o poziţie a roţii. La reprezentarea numerelor zecimale se foloseau 
atâtea roţi câte cifre erau necesare pentru reprezentarea unui număr. Ca evenimente semnificative 
ale maşinilor mecanice de calcul amintim: 
 
• 1642 - filozoful francez Blaise Pascal (1623 - 1662) a proiectat şi realizat maşina “automată” de 

adunat şi scăzut. Avea 2 seturi a câte 6 roţi numărătoare pentru cei doi operanzi reprezentaţi 
fiecare cu 6 cifre zecimale. Poziţia specifică a roţilor indica valoarea zecimală stocată. Cele 
două seturi de roţi erau interconectate prin angrenaje şi roţi dinţate. Pentru realizarea acestei 
maşini Pascal a introdus mai multe inovaţii: clichet de blocare care făcea automat transferul 
transportului sau împrumutului între rangurile zecimale vecine, când roata trecea de la 9 la 0 sau 
invers. Numerele negative erau reprezentate printr-un cod complementar. 

• În jurul anului 1671 filozoful şi matematicianul german Gottfried Leibniz (1646 - 1716) a 
construit un calculator mecanic care adăuga la maşina de adunat şi scăzut a lui Pascal 
mecanismele necesare pentru a realiza automat operaţiile de înmulţire şi împărţire. Înmulţirea a 
fost implementată prin intermediul unor scripeţi şi lanţuri de transmisie. Această maşină, 
predecesorul maşinilor mecanice cu patru operaţii, a rămas o curiozitate academică până în 
secolul XIX când s-au produs şi comercializat primele maşini de calcul mecanice. 

• În 1823 Charles Babbage profesor de matematică la Cambridge, Marea Britanie, începe 
proiectarea unei maşini de calcul, cu execuţie automată a programului, numită “Maşina 
diferenţială” (Difference Engine). Proiectul prevedea structura principalelor elemente ale 
calculatoarelor moderne (unităţile de memorie, de calcul, de intrare, ieşire şi comandă) şi era 
destinat calculului automat al tabelelor matematice. Maşina diferenţială trebuia să calculeze 
automat valorile unor tabele matematice şi să le transfere prin perforatoare, unor plăci 
litografice, de pe care ulterior tabelele puteau fi tipărite. Singura operaţie efectuată era adunarea, 
prin care se calculau o mulţime de funcţii utile prin metoda diferenţelor finite. Proiectul maşinii 
diferenţiale a fost abandonat în 1842. Un motiv este că proiectul maşinii era mult prea avansat 
faţă de tehnologia mecanică existentă atunci. Al doilea motiv, a fost scăderea interesului lui 
Babbage care concepuse deja o maşină mult mai puternică şi pe care o numise maşina analitică. 

• Proiectul maşinii analitice (Analytical Engine) a început în 1834. Din diverse motive nici una 
din maşinile proiectate de Babbage nu a fost terminată în secolul său. Ulterior, în secolul XX, 
maşinile au fost construite pentru a fi expuse în muzee ale tehnicii. 
Structura propusă pentru Maşina Analitică este cea din figura 1.11. ([Hayes88]): 
Proiectul maşinii analitice cuprinde funcţiunile generale pe care le are şi în prezent oricare 

maşină de calcul de uz general. Pentru a controla succesiunea operaţiilor maşinii, Babbage a propus, 
pentru prima oară, folosirea de cartele perforate, de genul celor folosite la războaiele de ţesut 
Jacquard. Cartelele cu operaţii ("operation cards") erau utilizate pentru controlul operaţiilor unităţii 
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de calcul. Fiecare cartelă selecta una din cele 4 operaţii elementare (adunare, scădere, înmulţire, 
împărţire) ce urma să fie realizată la fiecare pas din program. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.11. Structura “maşinii analitice” a lui Babbage. În figură s-au păstrat şi denumirile 
originale, în limba engleză, ale unor componente ale maşinii, trecându-se în paranteză şi funcţia 
corespunzătoare în limba română. Unitate de calcul (the mill - moara) având funcţiuni similare cu 
unitatea aritmetică şi logică din structurile moderne de procesoare. Memoria (the store - magazia) 
cu rol de stocare a datelor. Echipamentul de ieşire al maşinii de calcul este unitatea de imprimare 
şi perforare rezultate. Cartele cu operaţii (de comandă) memorează codul operaţiei cerute, iar 
cartelele de variabile furnizează valorile, sau adresele datelor ce vor fi prelucrate - date de intrare 
în tabele. 

 
Cartelele cu variabile ("variable cards") se foloseau pentru a selecta locaţiile de memorie 
utilizate de o anumită operaţie (de exemplu sursa operandului de intrare şi destinaţia 
rezultatului). Informaţiile numerice constante se puteau furniza fie prin cartele perforate, fie 
prin setarea manuală a roţilor dinţate numărătoare. 
Alta contribuţie importantă a lui Babbage a fost concepţia mecanismului care să permită 
unui program să-şi modifice automat secvenţa liniară de operaţii. În termenii actuali putem 
spune ca el a conceput mecanismul de execuţie a instrucţiunilor de salt condiţional, prin 
testarea semnului unui număr. 

• 1912. Începe producţia industrială, de masă, a maşinilor mecanice de calculat, cu patru operaţii 
aritmetice. 

 
1.10.2. Maşini electromecanice de calculat 

 
Aceste maşini de calcul erau construite cu roţi dinţate, electromagneţi şi maşini electrice de 
acţionare a roţilor dinţate. Principalele momente în dezvoltare sunt următoarele: 
• 1896 -Herman Hollerith, care anterior inventase o maşină comercială cu cartele perforate pentru 

calcul, sortare, şi catalogare a cantităţilor mari de date, a înfiinţat "The Tabulating Machine 
Company " pentru a fabrica echipamentul inventat de el. În 1911 această companie s-a unit cu 
altele şi a format "Computing-Tabulating-Recording Company" redenumită în 1924 
"International Business Machines” ( IBM ). Este interesant de menţionat ca prototipul maşinii 
de sortare şi catalogare construit de Hollerith, a fost folosit în calcularea rezultatelor pentru 
recensământul populaţiei SUA din 1890. 

• 1904 - inventarea tubului electronic (dioda) de către John Fleming, menţionat aici ca prim 
dispozitiv electronic ce va permite apariţia calculatoarelor electronice. 
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• 1930 - Producţie de masă a maşinilor electromecanice de calculat cu cele patru operaţii 

aritmetice elementare. 
• 1937 - 1945. În SUA s-au dezvoltat mai multe maşini electromecanice de calculat, bazate pe 

relee electromagnetice, majoritatea funcţionând în aritmetică zecimală, deşi electromagnetul 
putea fi suport pentru aritmetica binară. Astfel, Howard Aiken fizician la Universitatea Harvard 
a propus în 1937 proiectul unui calculator electromecanic de uz general, bazat pe principiile 
enunţate de Charles Babbage. Construcţia calculatorului, numit MARK 1, a început în 1939 şi 
s-a terminat în 1944. Era programat cu informaţii înscrise pe bandă de hârtie perforată, sau cu 
cartelele de comandă şi variabile. 

• In 1938 Konrad Zuse a construit, în Germania, calculatorul electromecanic, numit Z1, care 
utiliza aritmetica binară în loc de cea zecimală. În 1941 Zuse realizează o variantă îmbunătăţită 
a calculatorului său, pe care o numeşte Z3 şi care se consideră că a fost primul calculator 
operaţional de uz general controlat prin program. Unitatea aritmetică era construită cu relee şi 
utiliza reprezentarea numerelor în virgulă mobilă. 

 
1.10.3. Maşini electronice de calcul 

 
Maşinile electronice de calcul, s-au dezvoltat în strânsă legătură cu dezvoltarea tehnologiilor 

de realizare a dispozitivelor electronice şi a circuitelor integrate şi de asemenea pe măsură 
dezvoltării ştiinţei calculatoarelor (organizare, arhitectura setului de instrucţiuni, limbaje de 
programare, programe de sistem etc.). Un element revoluţionar pentru dezvoltarea resurselor fizice 
ale sistemelor de calcul l-a constituit perfecţionarea tehnologiilor de producere a circuitelor integrate 
şi apariţia circuitelor integrate pe scară foarte mare (VLSI). Amintim ca în funcţie de gradul de 
integrare circuitele integrate pot fi clasificate în: 

� circuite integrate pe scară mică (SSI- aproximativ 1-10 porţi logice convenţionale pe chip-ul 
de siliciu; o poartă se consideră a avea aproximativ 5 tranzistoare echivalente) 

� circuite integrate pe scară medie (MSI - până la o sută de porţi / chip) 
� circuite integrate pe scară mare (LSI - mii de porţi / chip) 
� circuite integrate pe scară foarte mare (VLSI - sute de mii de porţi / chip) 

 
 Pentru a clasifica maşinile de calcul electronice, în literatura de specialitate se vorbeşte 
adesea despre generaţii de calculatoare electronice. Această clasificare pe generaţii succesive, deşi 
utilă, este totuşi bazată pe criterii destul de vagi, astfel că pentru unele calculatoare este destul de 
dificilă încadrarea într-o generaţie sau alta. Trebuie ţinut cont aici, că pe lângă dezvoltările 
tehnologice, inovaţiile în proiectare, dezvoltarea limbajelor şi a tehnicilor de programare, un efect 
important asupra dezvoltării calculatoarelor l-a avut piaţa - criteriul comercial. 

Având în vedere tehnologiile utilizate în construcţia calculatoarelor, începând cu anul 1945, 
se pot evidenţia cinci generaţii de calculatoare, ce vor fi descrise pe scurt în continuare ([Hayes88]). 
 
Generaţia I de calculatoare electronice (aproximativ 1945-1954) 
 
Caracteristici principale ale calculatoarelor de generaţia I: 

� Utilizarea tuburilor electronice pentru realizarea circuitelor electronice 
� Folosirea memoriilor interne cu tub catodic (CRT16) şi linii de întârziere cu mercur; 
� Capacitatea memoriei principale de aproximativ 1-2 kilo-cuvinte 
� Aritmetica în virgulă fixă 
� Viteza de operare: mii sau zeci de mii de instrucţiuni pe secundă. 
� Programarea se făcea iniţial doar în cod maşina, iar apoi şi în limbaje de asamblare. 

                                                           
16 CRT = Cathode Ray Tube (engl.) = tub catodic. Este aceeaşi tehnologie utilizată şi în televiziune. 
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Ca evenimente principale menţionăm în ordine cronologică: 
• In 1943 la Universitatea din Pennsylvania a început construcţia primului calculator bazat pe 

tuburi electronice, numit ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), ce va fi 
terminat în 1946. Echipa de proiectanţi şi constructori a fost condusă de Presper Eckert, John 
Mauchly şi John von Neumann. Calculatorul avea 18000 de tuburi electronice, cântărea 30 tone 
şi era folosit pentru generarea automată a tabelelor balistice pentru armata SUA. Era cel mai 
rapid calculator construit până atunci, putând realiza cam 5000 de operaţii de adunare într-o 
secundă. ENIAC a fost construit pentru a funcţiona în aritmetică zecimală. Pentru memorarea în 
acumulatori a unei cifre zecimale se utiliza un cerc constând din 10 bistabile cu tuburi. Contorul 
în cerc cu tuburi electronice era echivalentul roţilor contoare mecanice din generaţiile anteriore 
de maşini de calcul. Maşina putea efectua operaţii de adunare şi scădere, dar avea unităţi 
suplimentare pentru înmulţire, împărţire şi rădăcină pătrată. Programarea se făcea manual prin 
comutatoare şi cuple pentru cabluri de legătură la diferite module. De exemplu pentru adunarea 
a două numere din acumulatoarele A1 şi A2 trebuia stabilită manual o cale de date între A1 şi 
A2. Introducerea datelor se făcea prin cartele perforate. Mai cuprindea nişte memorii speciale, 
numite tabele de funcţii, utilizate pentru stocarea tabelelor şi constantelor. Rezultatele se 
obţineau fie pe cartele perforate, fie la maşina electrică de scris. La această maşină de calcul 
datele şi programele erau stocate separat. 

• În timpul realizării lui ENIAC, în 1945, John von Neumann a lansat ideea de a stoca în aceeaşi 
memorie atât datele cât şi programul, descriind arhitectura unui "calculator cu program 
memorat". 

• În 1945 a început construcţia unui alt calculator electronic, EDVAC (Electronic Discrete 
Variable Automatic Computer ) pe baza lucrării lui von Neumann "Prima schiţă de Raport 
asupra lui EDVAC". Pe lângă facilitarea procesului de programare, conceptul de program 
stocat, făcea posibil ca un program să-şi modifice propriile instrucţiuni, proprietate rar utilizată 
în prezent. Înainte ca programul să fie executat, toate instrucţiunile şi datele se stocau în 
memoria principală. 

• In 1946 un colectiv condus de von Neumann a început proiectarea unei noi maşini, numită IAS, 
la Institute for Advanced Studies din Princeton (calculatorul a fost terminat în 1951). Această 
maşină utiliza o memorie principală cu acces aleator cu tub catodic, care permitea să se 
acceseze într-o operaţie un întreg cuvânt. Spre deosebire de EDVAC se utilizau circuite binare 
paralele. Calculatorului IAS, avea posibilitatea de a-şi modifica partea de adresă din 
instrucţiune. Aceasta permitea utilizarea aceluiaşi program pentru prelucrarea mai multor seturi 
de date, reducându-se astfel spaţiul ocupat de program în memorie. UCP conţinea câteva 
registre cu tuburi electronice, folosite ca locaţii de stocare rapidă, implicită a operanzilor şi 
rezultatelor. Deşi avea facilităţi limitate de intrare-ieşire, maşina IAS era destul de modernă în 
concepţie. Ea poate fi privită ca un prototip pentru toate calculatoarele de uz general ce au 
urmat. În cadrul memoriei auxiliare, se folosea un dispozitiv cu fir magnetic şi se puteau stoca 
aproximativ 20 k-cuvinte. 

• În 1948 cercetătorii americani John Bardeen, Walter Brattain şi William Shockley au inventat 
tranzistorul (cu contact punctiform), deschizând era miniaturizării în circuitele electronice. 
Pentru descoperirea lor au primit în 1956 premiul Nobel în domeniul fizică. 

• Pe baza proiectului EDVAC, Eckert şi Mauchly, în cadrul unei companii proprii (Eckert-
Mauchly Computer Corporation), au produs în 1951, primul calculator comercial, numit 
UNIVAC17 1. Memoria principala era realizată cu linie de întârziere cu mercur, iar memoria 
auxiliară cu bandă magnetică. 

• In 1953 firma IBM construieşte calculatorul cu program memorat, IBM 701, după ce anterior 
construise doar echipamente pentru cartele perforate şi doar o maşină de calcul, modelul 

                                                           
17 UNIVAC = Universal Automatic Computer 
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Howard Mark I (relee electronice şi program cablat). Memoria principală era de tip electrostatic 
(tub catodic), iar pentru memoria auxiliară se foloseau tamburul magnetic şi banda magnetică. 
Programele erau scrise în limbaj maşină, iar prin anii '50 în limbaj de asamblare. 

• În 1954 a început producţia (la firma Texas Instruments) primelor tranzistoare cu siliciu 
destinate comercializării. 

• 1958 - la firma Texas Instruments se produce primul circuit care integrează mai mult decât un 
singur tranzistor în acelaşi chip de siliciu. 

 
Generaţia a II-a de calculatoare electronice (aproximativ anii 1955 - 1964) 
 
 Din punct de vedere al tehnologiei de realizare este generaţia caracterizată de folosirea 
tranzistoarelor discrete. Totodată în această generaţie se dezvoltă limbajele de nivel înalt pentru a 
uşura munca programatorilor, şi se dezvoltă sisteme de operare, pentru a gestiona resursele 
hardware şi software ale sistemului. 
Caracteristici principale ale calculatoarelor din generaţia a doua: 

� Utilizarea tranzistoarelor în locul tuburilor electronice 
� Apariţia cablajului imprimat. 
� Apariţia memoriilor interne cu miezuri de ferită şi tambur magnetic; 
� Utilizarea registrelor index şi implementarea cablată (în hardware) pentru aritmetica în 
virgulă mobilă; 

� Se răspândesc limbajele de nivel înalt, independente de maşină, care simplifică munca de 
programare: ALGOL, COBOL, FORTRAN; 

� Introducerea procesoarelor de intrare-ieşire (IOP18) pentru a supraveghea operaţiile de I/O şi 
pentru a elibera UCP de aceste sarcini. Procesoarele de intrare-ieşire (au fost numite şi 
"canale", sau "sincronizatoare de date") au acces direct la memoria principală (prin 
multiplexarea adreselor între IOP şi UCP). Ele recunosc un set redus de instrucţiuni şi 
rulează programe specifice, independent şi simultan cu UCP, iniţierea oricărui transfer având 
însă nevoie de iniţializarea făcută de UCP; 

� Producătorii de calculatoare au început să furnizeze şi software de sistem, ca de exemplu: 
compilatoare, biblioteci de subrutine şi monitoare pe loturi; 

� Performanţe principale: capacitatea memoriei principale de aproximativ 32 kilo-octeţi şi 
viteză de operare de aproximativ 2 MIPS. 
Multe din îmbunătăţirile pomenite mai sus au apărut sporadic în unele calculatoare cu tuburi, 

deci încadrate formal în generaţia anterioară. De la generaţia a 2-a se vorbeşte despre sisteme de 
calcul, pentru că numărul unităţilor de memorie, al procesoarelor, al dispozitivelor de I/O şi alte 
componente de sistem puteau varia între diferite instalaţii, chiar dacă se utiliza acelaşi calculator de 
bază. La unele calculatoarele din această generaţie apare pentru prima oară memoria stivă19 (Electric 
KDF-9 şi Burroughs B5000). Pentru această memorie de tip LIFO20, la maşina B5000 primele două 
cuvinte din stivă reprezintă registre rapide ale UCP în timp ce restul stivei se găseşte în memoria 
principală. Memoria stivă era folosită în aşa fel încât toate instrucţiunile şi operanzii erau preluate 
din vârful stivei, iar rezultatele erau de asemenea plasate în vârful stivei. De aici rezultă că în cele 
mai multe din instrucţiuni nu este nevoie de specificarea adresei operanzilor. 

O dată cu îmbunătăţirea echipamentelor de I/O (din punctul de vedere al vitezei), a apărut 
necesitatea de a se pregăti loturi de lucrări21 pentru execuţie. Înainte de rulare acestea erau stocate pe 
bandă magnetică, iar apoi calculatorul le prelucra într-o secvenţă continuă plasând rezultatele pe o 
altă bandă magnetică, de ieşire. Prin lucrare / job, înţelegem o înlănţuire a execuţiei mai multor 

                                                           
18 IOP = Input-Output Processor 
19 stack / stack memory (engl.) = stivă / memoria stivă 
20 LIFO = Last-In First-Out; ultimul articol introdus este primul ieşit-citit din memorie. 
21 batch of jobs (engl.) = loturi de lucrări. 
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programe: compilator, programe de legare şi încărcare, programe utilitare, lansare în execuţie, cu 
scopul satisfacerii cererilor de servicii formulate de utilizator. Acestea sunt exprimate cu ajutorul 
unor comenzi, interpretate de o componentă a sistemului de operare. Fiecare comandă generează o 
fază a lucrării: compilare, legare, încărcare, execuţie, etc. Înainte de apariţia sistemelor de operare 
denumirea s-a referit la cereri lansate de utilizatori către echipamentele sistemului de calcul., cum ar 
fi de exemplu cererea pentru o sarcină de tipărire de la compartimentul de tipărire. Acest mod de 
administrare a operaţiilor de I/O e numit prelucrare în loturi (batch processing22), sau prelucrare 
serială. Prelucrarea pe loturi cere utilizarea unui program supervizor numit monitor, care e 
permanent rezident în MP. Un monitor de loturi (“batch monitor”) este un exemplu de program de 
sistem, proiectat pentru a furniza un set de servicii comune către toţi utilizatorii unui calculator, el 
fiind un sistem de operare (SO) rudimentar. Prelucrarea pe loturi a permis utilizarea mai bună a 
timpului UCP, componenta cea mai scumpă la acel moment. Apoi, o dată cu scădere continuă a 
costurilor de realizare a UCP, prelucrarea batch (pe loturi) a fost înlocuită de sistemele cu 
partajarea timpului UCP, ca un ajutor al productivităţii programatorilor, existând un răspuns rapid 
pentru mai mulţi utilizatori. Astfel, cu sprijinul sistemului de operare, se permitea unui singur 
procesor (UCP) să prelucreze concurent, un set de programe independente, tehnica fiind numită 
multiprogramare. Aceasta se realizează în felul următor: UCP suspendă temporar execuţia 
programului curent, începe execuţia unui alt program şi se întoarce la primul mai târziu. Se 
realizează deci o multiplexare în timp a resursei UCP între diferitele programe. Acolo unde este 
necesar programul suspendat este transferat către un IOP pentru un transfer I/O. În acest fel 
multiprogramarea ţine UCP şi unul sau mai multe IOP-uri ocupate prin suprapunerea operaţiilor 
efectuate de UCP şi IOP. Acest tip de sisteme multiprogramate se numesc sisteme timesharing (cu 
partajare în timp). 

Tot în perioada de timp în care sunt încadrate calculatoarele de generaţia a doua, au apărut 
calculatoare foarte puternice, numite supercomputere, folosite pentru prevederea vremii, cercetare în 
domenii militare, tehnică spaţială, tehnică nucleară, inteligenţă artificială, domenii la care se cere un 
volum foarte mare de paşi de calcul (de exemplu UNIVAC LARC - Livermore Atomic Research 
Computer şi IBM 7030 - numit şi Strech Computer). La supercalculatoare apare pentru prima oară 
noţiunea de procesare paralelă. Două din tehnicile de prelucrare paralelă dezvoltate la această 
generaţie de supercalculatoare sunt: 
1. Suprapunerea operaţiilor de aducere (fetch) şi execuţie a instrucţiunilor din cadrul unui 

program. Se realizează prin hardware special ce cuprinde procesoare pipeline (tip conductă, 
sau bandă de asamblare) sau unităţi ALU multiple; 

2. Suprapunerea execuţiei diferitelor programe. Asta se face prin proiectarea unor sisteme 
multiprocesor (sistem cu mai multe unităţi UCP). Ca şi multiprogramarea multiprocesarea 
necesita un program supervizor relativ complex.  
Atât LARC cit şi Strech au constituit dezastre financiar-comerciale, dar au influenţat 

considerabil următoarele generaţii de calculatoare. Supercalculatoarele au introdus unele soluţii de 
îmbunătăţire a arhitecturii, pentru creşterea vitezei de calcul, proprii mai degrabă generaţiei 
următoare decât generaţiei din care fac parte din punctul de vedere al tehnologiei. 
 
Generaţia a treia (aproximativ anii 1965-1978) 
 
Anul 1965 poate fi considerat ca marcând începutul celei de-a treia generaţii de calculatoare, deşi 

distincţiile dintre generaţiile 2 şi 3 nu sunt extrem de clare. Se amintesc adesea următoarele 
îmbunătăţiri specifice acestei generaţii: 

                                                           
22 batch processing = prelucrare secvenţială / pe loturi succesive.  
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� Circuitele integrate (C.I.23) încep să înlocuiască circuitele cu tranzistoare discrete. Rezultă o 
reducere importantă a dimensiunilor, costurilor şi consumului de putere, dar şi o creştere a 
vitezei de lucru. 

� Memoriile semiconductoare sub forma de C.I. au capacitate de memorare crescută şi 
înlocuiesc treptat celelalte tipuri de dispozitive în cadrul memoriei principale. 

� Se generalizează tehnica microprogramării pentru realizarea unităţii de control. Ca urmare se 
simplifică activităţile de proiectare a UCP. Este unul din elementele care au permis 
dezvoltarea seriilor de calculatoare compatibile din punctul de vedere al arhitecturii. 

� Se dezvoltă o serie de tehnici menite a creşte viteza de execuţie a programelor: pipelining, 
multiprocesare. 

� Se dezvoltă sisteme de operare, acestea furnizându-se o dată cu sistemul de calcul. 
� Apar noi limbaje de programare (Pascal, C, LISP), grafica pe calculator, baze de date, etc. 

 
În perioada de timp descrisă ca fiind a generaţiei a treia apare un număr foarte mare de 

calculatoare, preţul lor scăzând semnificativ faţă de generaţia anterioară (de exemplu: IBM24 
System/360 (1965), IBM System/370 (1970), CDC 660025, CDC 7600, CYBER, ASC26, ILLIAC 
IV27). 

Tot în această generaţie se produc şi comercializează primele calculatoare multiprocesor. 
O caracteristică importantă a calculatoarelor din această generaţie este utilizarea generalizată 

a sistemelor de operare. Se dezvoltă sistemele de operare multiprogramare28 (multiprogramming), 
multiutilizator29 şi multi-procesare30 (multiprocessing) 
Generaţia a treia este generaţia în care se produce un fenomen deosebit pentru dezvoltarea şi 
răspândirea tehnicii de calcul, prin producţia de masă a unor calculatoare mici şi de preţ scăzut, 
numite minicalculatoare. Ca exemple se pomeneşte seria de minicalculatoarele PDP - Programmed 
Data Processor de la firma Digital Equipement Corporation (DEC) şi seria LINC - Laboratory 
Instrument Computer al firmei MIT. 

Datorită costului lor scăzut, minicalculatoarele erau adecvate pentru o mare varietate de 
aplicaţii, ca de exemplu controlul industrial, unde era nevoie de calculatoare dedicate permanent 
unei anumite aplicaţii. Unele minicalculatoare au performanţe comparabile, sau chiar mai bune, 
decât calculatoarele mari din generaţia a 2-a. 

În această perioadă se implementează conceptul memoriei virtuale. Memoria virtuală 
presupune o tehnică de organizare ierarhică (pe cel puţin două niveluri) a memoriei, administrarea 
sistemului de memorie făcându-se de un sistem de operare, cu scopul de a mări capacitatea aparentă 
a memoriei la care UCP are acces direct31. Deoarece capacitatea memoriei principale este limitată, 
în primul rând din considerente de cost, este imposibil să se stocheze în memoria principală (MP) 
toate programele aflate în execuţie şi datele aferente lor. De aceea, este necesar să se aloce dinamic 

                                                           
23 C.I. = Circuit Integrat, original în engleză Integrated Circuit - I.C. 
24 IBM = International Business Machines 
25 CDC = Control Data Corporation 
26 ASC = Advanced Scientific Computer, Texas Instruments 
27 ILLIAC = Illinois Automatic Computer 
28 multiprogramming = multiprogramare. Execuţia simultană întreţesută a două sau mai multe programe sau sarcini. 
Întreţeserea se referă la faptul că la un anumit moment de timp se execută un singur program, dar există mai multe 
programe lansate în execuţie. Cele suspendate temporar aşteaptă producerea unor evenimente care să le relanseze în 
execuţie. 
29 multiuser = multiutilizator. Se referă la un sistem de calcul ce poate fi folosit de mai mulţi utilizatori ce au acces 
simultan la resursele sistemului, de obicei de la terminale diferite. În cazul sistemelor de calcul uni-procesor, accesul 
multiplu la resurse se asigură prin partajarea timpului UCP. 
30 multiprocessing = multiprocesare. Prelucrare a două sau mai multe programe sau sarcini de lucru de către două sau 
mai multe procesoare de uz general (UCP), într-un calculator numit multiprocesor. 
31 acces direct = transferul datelor se face direct între memorie şi registrele UCP, conform informaţiilor de adresare şi 
selecţie generate de UCP. 
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spaţiul de memorie între diferitele programe concurente şi să se transfere (copieze) informaţia din 
memoria auxiliară (MA) în MP, pe măsură ce ea este cerută. De asemenea programarea este mult 
simplificată dacă calculatorul poate fi văzut ca având o singură memorie adresabilă direct, 
nelimitată ca dimensiuni, şi la care să aibă acces fără restricţii toţi programatorii. Memoria virtuală a 
apărut pentru prima dată pe o maşină numită Atlas, proiectată în Anglia în 1962. IBM 360/85, a 
introdus-o la sfârşitul anilor ‘60, aceasta fiind prima maşină comercială ce utiliza şi o memorie 
cache. Pentru a înţelege sistemele de memorie virtuală, trebuie să distingem între setul adreselor de 
memorie specificate de un program, numit spaţiul adreselor logice L şi setul adreselor reale utilizate 
de MP, ce formează spaţiul adreselor fizice F. Spaţiul L poate fi mult mai mare decât F şi de aici 
termenul de “virtual”. În timpul execuţiei programului, fiecare adresă logică în L e translatată într-o 
adresă fizică din F. Ca urmare este necesar un mecanism care implementează funcţia de translatare 
din L în F (f: L → F). Dacă la un moment dat se determină că informaţia specificată de UCP nu este 
în MP execuţia programului este suspendată până când pagina32 ce conţine respectiva informaţie 
este transferată din MA (disc magnetic) în MP.  
 În cadrul organizării ierarhice a memoriei, în această perioadă, apar memoriile tampon de 
mare viteză, (cache), între UCP şi MP. Un cache este o memorie de mici dimensiuni, rapidă (viteza 
fiind apropiată de cea a procesorului), care păstrează cele mai recent accesate informaţii (coduri de 
program şi date) din memoria principală.  
 
 Tehnica microprogramarii, răspândită începând cu generaţia a treia de calculatoare, este o 
tehnică sistematică şi flexibilă de implementare a unităţii de control (UC) a unui procesor. După 
apariţia seriei IBM System /360, tehnica de implementare microprogramată a controlului s-a 
generalizat, situaţie ce s-a păstrat până la sfârşitul anilor '80. La microprogramare, informaţia de 
control este înscrisă într-o memorie rapidă integrată în UC, numita memorie de control. Semnalele 
de control, în formă binară, sunt asamblate în vectori binari numite microinstrucţiuni. Fiecare 
instrucţiune a procesorului este "interpretată" de un microprogram format dintr-o secvenţă de 
microinstrucţiuni. Microinstrucţiunile controlează secvenţa de microoperaţii (în esenţă operaţii de 
transfer între registre) necesare pentru o fază a execuţiei instrucţiunii şi totodată conţin informaţii 
privind adresa microinstrucţiunii următoare (informaţie de secvenţiere). Din cauza faptului că 
microprogramele reprezintă software inclus în hardware procedeul poartă şi numele de firmware. 

Deşi primul microprocesor, în tehnologie de integrare la nivel VLSI, a fost proiectat în 1969 
şi a apărut pe piaţă în 1971 (Intel 4004), microprocesoarele vor fi incluse în generaţia următoare de 
calculatoare. 
 
 
Generaţia a patra (începând aproximativ din 1979) 
 

Arhitecturile din aceasta generaţie de calculatoare se bazează în primul rând pe dezvoltarea 
accelerată a tehnologiei de fabricaţie a circuitelor integrate VLSI. A devenit astfel posibil ca într-un 
singur C.I.33 să se fabrice o unitate centrală de procesare (UCP) sau un bloc de memorie principală. 
Aceste C.I. pot fi produse în cantitate mare şi la un preţ scăzut. Astfel a putut să apară noua clasă de 
calculatoare personale (PC) ieftine, de mare performanţă, unele din ele conţinând mai multe 
procesoare lucrând în paralel. 

O Unitate Centrală de Procesare construită pe un singur C.I. este numit microprocesor. La 
început calculatorul construit pe bază de microprocesor a fost numit microcalculator. În prezent 
toate unităţile centrale folosite pentru calculatoarele de uz general pot fi încadrate în categoria 
microprocesoarelor. Pentru domeniul Embedded (pomenit mai sus) se fabrică şi microcalculatoare 
pe un chip, care conţin pe un singur circuit integrat blocurile: UCP, memorie, sistem I/O. Pentru că 
                                                           
32 pagină de memorie = o zonă continuă de memorie de o anumită dimensiune 
33 C.I. = Circuit Integrat 
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aceste din urmă microcalculatoare sunt construite special pentru aplicaţii ce trebuie controlate, ele 
sunt apelate adesea cu numele “microcontroller”. 

Microprocesorul este o unitate completă de prelucrare de uz general, cu ALU, registre, o 
anumită cantitate de memorie locală şi logică de control, toate într-un singur chip. Microprocesorul 
este o componentă foarte eficientă din punctul de vedere al costului şi, datorită programabilităţii 
sale, este şi o componentă foarte flexibilă care poate fi utilizată într-o gamă vastă de produse (de 
exemplu: jocuri video, aplicaţii casnice, ceasuri electronice, sistem de diagnosticare şi control în 
automobile sau aviaţie, instrumentaţie electronică medicală). 

Microprocesorul este în prezent componenta utilizată pentru crearea de calculatoare cu mare 
putere de prelucrare a informaţiilor, fiind o componentă inclusiv pentru construcţia sistemelor 
multi-procesor şi a super-calculatoarelor34.  

În generaţiile anterioare instalarea unui calculator conducea la cheltuieli importante pentru 
amenajarea sălii, instalarea echipamentelor de protecţie la incendii şi a sursei stabilizate de tensiune, 
instalaţia de climatizare a sălii, angajarea colectivului de specialişti pentru exploatarea sistemului de 
calcul etc. Apariţia microprocesorului, şi a micro-calculatoarelor (şi în special a celor numite 
calculatoare personale, PC), nepretenţioase ca gabarit, preţ, consum de putere, întreţinere etc., a 
determinat pătrunderea informaticii în toate sectoarele de activitate. 

În prezent se produce o mare diversitate de microprocesoare, microcalculatoare, 
microcontrollere, procesoare digitale de semnal, microprocesoare specializate pentru prelucrarea 
paralelă a informaţiilor (“transputer”), şi aceasta pentru că microprocesorul a pătruns în toate 
activităţile vieţii economice şi sociale. Peste tot unde este ceva de controlat, această unitate de 
procesare programabilă ieftină şi de foarte mici dimensiuni a devenit indispensabilă. Aplicaţia este 
cea care determină tipul şi caracteristicile cerute procesorului pe un chip. 
 În prezent microprocesoarele intră în construcţia unităţilor centrale a sistemelor de calcul 
"mari". Ele mai sunt numite microprocesoare doar datorită faptului că ocupă una sau câteva capsule 
integrate. De asemenea în sistemele de calcul mari, microprocesoarele pot executa diferite funcţii de 
I/O. 

 
Evoluţia calculatoarelor din ultima decadă se confundă de fapt cu evoluţia 

microprocesoarelor. 
Circuitele integrate ce apar în construcţia calculatorului pot fi standard, sau specifice 

aplicaţiilor. Acestea din urma sunt apelate de obicei prin prescurtarea ASIC (Application Specific 
Integrated Circuits - Circuite integrate cu aplicaţii specifice). 
 Circuitele ASIC pot fi de următoarele tipuri: 
a) personalizate la cerere (semicustom): 
 PLD (dispozitive logice programabile, care sunt configurabile) şi 
 GA (gate arrays, reţele de porţi, care sunt predifuzate) 
b) la comandă (custom), care pot fi împărţite la rândul lor în 
 b1) precaracterizate (Standard Cells) 
 b2) complet la cerere (full custom). 
 

Circuitele semi-custom au o cantitate relativ mare de logică internă prefixată, ca circuite de 
bază, implementate în siliciu. Pentru a ajunge la reţeaua logică ţintă funcţiile specifice ţintei se 
programează pe circuit fie prin ardere la utilizator (la PLD-urile timpurii) fie prin proiectarea unor 
măşti de realizare a legaturilor în siliciu; în acest ultim caz operaţia de realizare fizică se face la 
producătorul circuitului integrat. 

                                                           
34 Supercomputer (engl.) = super-calculator. Denumirea se referă la un calculator cu putere extrem de mare de calcul, 
proiectat pentru a executa cu viteză maximă aplicaţii cum ar fi: prognoza meteo, tehnică spaţială, tehnică militară, 
cercetare ştiinţifică etc.  
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 Circuitele PLD (Programmable Logic Devices - Dispozitive logice programabile) cuprind în 
principal tipurile: PROM, PLA şi PAL. Aceste circuite programabile implementează funcţii logice 
disjunctive (sume de produse logice), pentru fiecare variantă de circuit programabil fiind specifice 
gradul de integrare, şi nivelul logic care poate fi programat. 

Circuitele PROM sunt memorii doar cu citire ce pot fi programate o singură dată pe nivelul 
logic de SAU (nivelul logic SI, care este nivelul de intrare, este prefixat, el fiind reprezentat de un 
decodificator - DCD). 

Circuitul PLA, o matrice logică programabilă, are ambele niveluri (SI şi SAU) programabile. 
Un circuit integrat PLA (programabil cu fuzibil) conţine tipic 50 - 250 porţi convenţionale şi poate 
înlocui până la 4-6 chip-uri SSI sau MSI. 

Circuitele PAL, au gradul de integrare cel mai mare dintre cele trei tipuri de PLD-uri, 
aproximativ 300 de porţi pe chip, situându-se ca tehnologie intre MSI şi LSI. Ele pot conţine pe chip 
atât porţi logice cit şi bistabile, dar la aceste circuite este programabil doar nivelul de SI, cel de SAU 
fiind prefixat. 

O altă abordare a proiectării cu logică semi-custom, ce a câştigat importanţă în ultimii ani, 
este utilizarea reţelelor de porţi (GA - gate array), numite de asemenea şi ULA (uncommitted logic 
array - reţea logică neconectată). Circuitul GA este un circuit LSI ce conţine o reţea de celule sau 
porţi logice identice, neconectate, dar înconjurate de o reţea de interconectare. Intersecţiile reţelei 
sunt programabile (se face legătură, sau nu) prin masca creată de viitorul utilizator cu ajutorul unor 
programe de proiectare asistată de calculator. O funcţie ţintă poate fi implementată în GA prin 
plasarea elementelor specifice funcţiilor urmărite în porţile reţelei (aşa numita problemă a plasării) 
şi conectarea adecvată a porţilor selectate (aşa numita problema a rutării). Pe un circuit de tip GA 
ne-personalizat, celulele de bază, identice, sunt înconjurate de un număr de porţi de I/O. Avantajul 
major al circuitelor GA constă în faptul că realizarea unei funcţii logice particulare presupune doar 
sarcinile de plasare şi rutare. Mai mult, din cauza naturii predeterminate a poziţiei celulelor, 
plasarea şi rutarea pot fi eficient rezolvate utilizând programe CAD (computer-aided design). Gate 
arrays (în prezent, mai ales sub forma lor extinsă FPGA - Field Programmable Gate Arrays) sunt 
utilizate în primul rând din cauza timpului scăzut cerut pentru proiectare şi în consecinţă a preţului 
scăzut de proiectare. În acelaşi timp, trebuie specificat că chip-urile GA necesită suprafeţe mai mari 
în comparaţie cu circuitele full-custom şi nu permit uşor realizarea unor niveluri foarte mari de 
integrare. GA sunt produse într-o mare varietate de tehnologii (ECL, TTL, I2L, NMOS, CMOS) şi 
în consecinţă există o mare varietate a densităţii de porţi. Circuitele GA au în jur de 1200 - 6000 de 
porţi şi se încadrează tehnologic între LSI şi VLSI. Se poate spune că o singura reţea de porţi (GA) 
poate înlocui câteva circuite PLA. La GA se pot defini şi funcţiunile pinilor capsulei, pe când la 
PLA şi PAL aceste funcţii sunt pre-fixate. 
 Circuitele precaracterizate (pe baza de macrocelule - Standard Cells), folosesc ca celule 
standard circuite proiectate anterior, aflate într-o bibliotecă. În aceste macrocelule standard sunt 
incluse porţi logice, bistabile, numărătoare, dar şi dispozitive logice programabile, cum sunt 
microprocesoarele. Proiectantul şi apoi producătorul la turnătoria de siliciu realizează doar 
interconectările între macrocelule conform dorinţei beneficiarului. 
 Circuitele full-custom, sunt circuite specifice concepute în strictă concordanţă cu cerinţele 
beneficiarului. Implementarea full-custom LSI sau VLSI a unei arhitecturi conduce la cea mai bună 
exploatare a suprafeţei chip-ului de semiconductor, dar dacă numărul de circuite produse şi vândute 
este mic, preţul specific va fi foarte mare, mult mai mare decât la toate celelalte variante de circuite. 

Caracteristicile cele mai importante ale circuitelor full-custom pot fi rezumate în cele ce 
urmează: 

 
1. Pentru un set de performanţe şi caracteristici funcţionale date, abordarea full-custom conduce la 

cea mai compactă implementare, cu cel mai mic produs viteză-putere. Fiabilitatea circuitului va 
fi de asemenea foarte mare. 
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2. Totuşi, personalizarea completă cere o investiţie foarte mare în timpul de proiectare. Proiectarea, 

verificarea şi mai ales obţinerea formei finale de organizare a chipurilor VLSI, sunt 
consumatoare extreme de timp. 

3. Din cauza investiţiei iniţiale mari, abordarea full-custom devine eficientă ca şi costuri dacă 
volumul producţiei este foarte mare, de ordinul sute de mii sau milioane de exemplare. Acest 
factor economic formează bazele producţiei fabricanţilor diferitelor microprocesoare. 

 
 Cu programe CAD se proiectează arhitectura circuitelor ASIC şi totodată se face testarea 
circuitului simulat înainte ca acesta să fie produs. Deci plecând de la calculatorul universal 
programabil folosit pentru realizarea anumite funcţii prin program (logică programată), datorită 
dezvoltării metodelor CAD şi a perfecţionării tehnologiei circuitelor VLSI, se remarcă revenirea la 
structuri hardware dedicate funcţional, foarte eficiente ca viteza de lucru, număr de componente, 
consum energetic (implementarea prin hardware a funcţiilor, sau logica cablata). 

Dacă analizam piaţa de microprocesoare de uz general, vom observa că ea este dominată de 
două familii de procesoare diferite. Este vorba de familia 80x86 de la Intel şi seria 68000 de la 
Motorola. [Mesmer]  Este mare păcat că cele două familii nu sunt compatibile: modul în care 
instrucţiunile sunt manipulate intern, limbajul la nivelul maşinii de bază şi modul în care sunt 
alocate adresele de memorie RAM sau zonele de adrese de I/O sunt complet diferite. Procesoarele 
Intel, inclusiv cele mai noi din seria Pentium, au fost utilizate pentru realizarea maşinilor numite 
Calculator Personal (PC - Personal Computer). Seria 68000 a fost utilizată mai ales în realizarea 
maşinilor Apple Macintosh, recent echipate însă cu procesoare cu set redus de instrucţiuni (maşini 
RISC).  

Dezvoltarea microprocesoarelor este caracterizată de dezvoltări arhitecturale specifice, dar şi 
de dezvoltări tehnologice, care au permis includerea pe acelaşi circuit integrat a tuturor 
componentelor necesare unui calculator numeric. Istoria calculatoarelor, începând cu anii ‘70 ai 
secolului XX se confundă cu istoria microprocesoarelor şi a fost extrem de agitată, prin marcarea 
unui mare număr de “evenimente”. Amintim doar câteva, în ordine cronologică: 
 
• 1971 - Intel a produs primul microprocesor de 4 biţi (Intel 4004) 
• 1974 - Intel produce microprocesorul de 8 biţi I8080 
• 1974 - Motorola produce microprocesorul de 8 biţi MC 6800 
• 1976 - Apare primul microcalculator, destinat în special activităţilor recreative, produs de noua 

firmă Apple. Ca UCP s-a folosit un microprocesor 6502 (asemănător cu MC6800) de la firma 
MOS Technologies, proiectanţii microcalculatorului fiind doi americani entuziaşti - Stephen 
Jobs şi Steven Wozniak. 

• 1976 - Zilog produce popularul microprocesor de 8 biţi numit Z80 
• 1978 - Intel produce microprocesorul de 16 biţi I8086 
• 1979 - Motorola produce microprocesorul de 16 biţi MC 68000, la care apare pentru prima oară 

o structură de tip pipeline rudimentară cu trei etaje. 
• 1981 - IBM lansează pe piaţă Personal Computer (IBM PC), moment extrem de important în 

răspândirea calculatoarelor de uz general construite pe bază de microprocesor. 
• 1981 - apariţia primelor proiecte de arhitecturi RISC: RISC 1 şi RISC 2 la Universitatea din 

Berkeley, respectiv MIPS la Universitatea Stanford 
• 1984 - Motorola MC68020, care introduce paralelismul la nivelul executării instrucţiunilor 

printr-o structură pipeline cu cinci etaje. 
• 1985 - procesor ARM (proiectat în prezent la Advanced RISC Machine, iniţial denumită Acorn 

RISC Machine) - procesoare RISC destinate în special domeniului Embedded, pentru 
dispozitive portabile. Dacă în 1985 a apărut ARM1, în 2002 a fost lansat ARM 11, un RISC pe 
32 biţi cu extensii arhitecturale pentru instrucţiuni codate pe 16 biţi (TDMI) sau set de 
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instrucţiuni Java. Este considerat un procesor extrem de reuşit, astfel că nuclee ARM dotează 
majoritatea telefoanelor mobile digitale şi agendele electronice din prezent. 

• 1990 - maşini RISC de la Motorola (MC 88110) şi Intel (80960) 
• 1990 - Apariţia arhitecturilor superscalare 
• 1991 - R4000 un procesor RISC de 64 biţi de la MIPS Computer Systems 
• 1994 - Intel produce primul procesor Pentium la 133 MHz 
• 1999 - Intel Pentium III la 500 MHz 
• 2000 - Apariţia primelor procesoare cu frecvenţă de ceas peste 1 GHz. 
• 2002 - Apariţia primelor procesoare cu frecvenţă de ceas peste 2 GHz. 
 
 


