
INTRODUCERE 

Încă din antichitate oamenii au folosit metode mecanice pentru a
cantități de materiale sau produse. Odată cu revoluția industrială din secolul XIX, ideea automatizării calculelor și
făcut loc în mintea omului. Și așa începe evoluția echipa

Primul „echipament” de memorie externă, „stick
Răboj, unde se înregistrau cantitățile diferitelor elemente cum ar fi numărul coșurilor cu mere 
culese, sau numărul pieilor de vulpe vânate 
câte o crestătură pentru fiecare element suplimentar. În figura
crestăturile pentru cifrele 1, 2, 3, 4 și 5.

Primul instrument de calcul, apărut acum circa 4500 de ani în urmă în 
folosit și în zilele noastre la învățarea adunării și scăderii în clasele primare.
pozițională a numerelor, fiecare linie a abacului reprezentând un ordin de mărime al valorii 
reprezentate 

În 1632, Napier inventează Rigla de calcul
împărțiri, ridicări la putere și extrageri de radicali cu ajut
reprezentate pe niște elemente glisante. Calculele sunt aproximative, dar instrumentul 
se dovedește indispensabi în special inginerilor până la 

La sfârșitul vieții sale, matematicianul englez 
mecanice mașina diferențială care poate efectua calcule de acest tip 
1837 și 1871 realizarea Mașinii Analitice
care n-a putut s-o facă să funcționeze datorită limitărilor tehnologiei din vremea sa. Datele și 
programele urmau a fi citite de pe cartele perforate
automate. Rezultatele urmau să fie scoase pe 
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folosit metode mecanice pentru a-i ajuta la calcularea sau memorarea a diverse 
ți de materiale sau produse. Odată cu revoluția industrială din secolul XIX, ideea automatizării calculelor și

șa începe evoluția echipamentelor automate de calcul. 

Primul „echipament” de memorie externă, „stick-ul” omului primitiv, a fost așa numitul 
țile diferitelor elemente cum ar fi numărul coșurilor cu mere 

culese, sau numărul pieilor de vulpe vânate și jupuite. Pe un suport suficient de rezistent se trecea 
câte o crestătură pentru fiecare element suplimentar. În figura alăturată sunt reprezentate 

și 5. 

Primul instrument de calcul, apărut acum circa 4500 de ani în urmă în 
și în zilele noastre la învățarea adunării și scăderii în clasele primare.

țională a numerelor, fiecare linie a abacului reprezentând un ordin de mărime al valorii 

igla de calcul, care poate efectua înmulțiri, 
țiri, ridicări la putere și extrageri de radicali cu ajutorul unor scări logaritmice 

ște elemente glisante. Calculele sunt aproximative, dar instrumentul 
ște indispensabi în special inginerilor până la calculatorul de buzunar. 

În 1642, tânărul matematician 
Blaise Pascal
ajuta pe tatăl său ce lucra ca 
perceptor, prima ma
mecanică bazată pe arcuri, ro
dințate, cleme și manivele de 
acționare. Este cunoscută sub 
denumirea de 
efectua adunări 
ei se folose
mașinilor.

șitul vieții sale, matematicianul englez Charles Babbage, realizează prin mijloace 
care poate efectua calcule de acest tip și apoi încearcă între anii 

nalitice care se voia primul calculator programabil
ționeze datorită limitărilor tehnologiei din vremea sa. Datele și 

cartele perforate care erau deja folosite la mașinile d
automate. Rezultatele urmau să fie scoase pe bandă perforată, decodificată ulterior. 

În acest capitol vom învăţa 
despre:  

 Evoluția calculatoarelor electronice
 Generațiile de calculatoare

 Tipuri de interfe

 Evoluția sistemelor de operare, în 
special Microsoft Windows

la calcularea sau memorarea a diverse 
ți de materiale sau produse. Odată cu revoluția industrială din secolul XIX, ideea automatizării calculelor și-a 

 

șa numitul 
țile diferitelor elemente cum ar fi numărul coșurilor cu mere 

Pe un suport suficient de rezistent se trecea 
alăturată sunt reprezentate 

Primul instrument de calcul, apărut acum circa 4500 de ani în urmă în Sumer este Abacul, 
și în zilele noastre la învățarea adunării și scăderii în clasele primare. Apare prima descriere 

țională a numerelor, fiecare linie a abacului reprezentând un ordin de mărime al valorii 

În 1642, tânărul matematician 
Blaise Pascal construiește pentru a-l 
ajuta pe tatăl său ce lucra ca 
perceptor, prima mașină de calcul 
mecanică bazată pe arcuri, roți 

țate, cleme și manivele de 
ționare. Este cunoscută sub 

denumirea de Pascaline și putea 
efectua adunări și scăderi. Principiul 

se folosește azi la kilometrajul 
șinilor. 

, realizează prin mijloace 
între anii 

primul calculator programabil, dar pe 
ționeze datorită limitărilor tehnologiei din vremea sa. Datele și 

șinile de țesut 

În acest capitol vom învăţa 

ția calculatoarelor electronice 
țiile de calculatoare 

Tipuri de interfețe om - calculator 

ția sistemelor de operare, în 
special Microsoft Windows 
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Ambele modalități de comunicare au fost folosite ulterior la primele generații de calculatoare electronice. 
Datorită complexității problemelor întâlnite, 
Babbage o cooptează pe cea mai strălucită elevă 
a sa, Ada Lovelace, fiica lordului Byron, 
cunoscutul poet englez. Ea scrie pentru această 
mașină un algoritm de calculare a numerelor lui 
Bernoulli,ceea ce o face primul programator 
din istorie [Există limbajul de programare ADA 
care îi poartă numele]. Tot ea, în analiza 
posibilităților unei asemenea mașini întrevede 
posibilitatea asocierii de valori numerice 
culorilor sau notelor muzicale. Astfel, cu 
programul potrivit, ea intuiește că o mașină 
programabilă de calcul poate picta sau compune 
muzică. Moare de cancer în 1844 dar visurile ei 

încep să se realizeze peste 100 de ani [1950], cum vom vedea în secțiunile ulterioare. 

Matematicianul de geniu Alan Turing, în lucrarea sa din 1936 -- „Despre Numere și 
Calculabilitate”, introduce conceptul teoretic de Mașină Automată de Calcul de Uz 
General, pe care astăzi o numim simplu „Mașina Turing” și care a fost prima idee despre o 
„mașină-cameleon” care-și poate defini comportamentul și scopul printr-un program încărcat în 
memoria sa. 

Structura calculatoarelor moderne din punct de vedere teoretic și 
conceptul cheie despre faptul că atât datele cât și programele pot fi 

încărcate în același tip de memorie sunt postulate de matematicianul ungaro-american  John 
von Neumann în 1944. Acest lucru deschide calea „programelor ce scriu programe” 
și deci limbajelor de programare de nivel înalt. 



Primul calculator cu tuburi electronice 
realizat de o echipă condusă de Alan Turing
Thomas Flowers și Max Newman pentru a descifra 
mesajele mașinii de codare germane Enigma
al doilea război mondial. Se numea Colossus
prima dată în Decembrie 1943, a intrat în utilizare curentă în 
martie 1944 iar versiunea Mark 2 a fost livrată î
timp pentru debarcarea din Normandia. Abia în anii ’70 s
aflat de acest lucru iar toate documentele au fost desecretizate 
în 1995. 

Datele de intrare – mesajul codificat recep
conectată în buclă (se vede în partea dreaptă a fotografiei de epocă de mai sus). 

Independent de această realizare, 
împreună cu Universitatea Pennsylvania, începe construc
calculator universal numit ENIAC, care
contribuție semnificativă o are celălalt părinte al tehnicii de calcul, 
von Neumann. Datele și programele
torii de pe panoul de comandă iar rezultatele sunt listate tot de o 
mașină electrică de scris. Funcționează până în 1955 când este defectat 
catastrofal de un fulger. 

A fost folosit în pricipal pentru generarea tabelelor de artilerie, dar 
calculele de test ale calculatorului au fost unele necesare realizării bombei nucleare cu hidrogen

Primul calculator comercial, produs de o firmă spre a fi vândut altor firme interesate s
(UNIVersal Automatic Computer) 
iar primul client a fost agenția american
de statistică și a intrat în funcțiune pe 14 
Iunie 1951. Acest calculator mai este 
celebru și datorită anticipării corecte prin 
sondaj statistic a rezultatului alegerilor 
prezidențiale din SUA în 1952. A prezis 
corect victoria lui Eisenhower contrar 
sentimentului general al publicului 
american. Datele și programele erau 
citite de pe bandă magnetică unde se înscriau 
echipamente separate. Mașina de scris conectată
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Primul calculator cu tuburi electronice și relee a fost 
Alan Turing împreună cu 

pentru a descifra 
șinii de codare germane Enigma în timpul celui de-

Colossus, a funcționat 
prima dată în Decembrie 1943, a intrat în utilizare curentă în 
martie 1944 iar versiunea Mark 2 a fost livrată în Iunie 1944, la 
timp pentru debarcarea din Normandia. Abia în anii ’70 s-a 
aflat de acest lucru iar toate documentele au fost desecretizate 

mesajul codificat recepționat de stațiile de ascultare – era citit de pe o 
conectată în buclă (se vede în partea dreaptă a fotografiei de epocă de mai sus). Rezultatele

mașină de scris electrică.  

Datorită atât contribuției sale teoretice cât și participării la 
realizarea efectivă a acestui prim calculator, Alan Turing este considerat 
părintele tehnicii moderne de calcul.  

Acest prim calculator nu este considerat o Ma
Completă, deoarece avea o destinație precisă și capacitate limitată de
programat. 

La finalul războiului, Winston Churchi
tuturor exemplarelor construite pentru păstrarea secretului pe durata 
războiului rece. După desecretizarea din 1995, a fost reconstruit un 
exemplar funcțional pezentat în fotografia din partea stângă

e, în 1943 armata Statelor Unite, 
împreună cu Universitatea Pennsylvania, începe construcția primului 

, care intră în funcțiune în 1946. Aici o 
ție semnificativă o are celălalt părinte al tehnicii de calcul, John 

și programele sunt introduse prin comuta-
rezultatele sunt listate tot de o 

șină electrică de scris. Funcționează până în 1955 când este defectat 

u generarea tabelelor de artilerie, dar 
calculele de test ale calculatorului au fost unele necesare realizării bombei nucleare cu hidrogen

Primul calculator comercial, produs de o firmă spre a fi vândut altor firme interesate s
) 

americană 
țiune pe 14 

și datorită anticipării corecte prin 
r 

în 1952. A prezis 

citite de pe bandă magnetică unde se înscriau și rezultatele prelucrărilor. Aceste benzi erau pregătite sau listate pe 
șina de scris conectată afișează erori, mesaje de depanare sau conținut de memorie.

 

era citit de pe o bandă perforată 
Rezultatele erau tipărite pe o 

ției sale teoretice cât și participării la 
lator, Alan Turing este considerat 

Acest prim calculator nu este considerat o Mașină Turing 
ție precisă și capacitate limitată de-a fi 

La finalul războiului, Winston Churchil a ordonat distrugerea 
tuturor exemplarelor construite pentru păstrarea secretului pe durata 
războiului rece. După desecretizarea din 1995, a fost reconstruit un 

țional pezentat în fotografia din partea stângă 

calculele de test ale calculatorului au fost unele necesare realizării bombei nucleare cu hidrogen. 

Primul calculator comercial, produs de o firmă spre a fi vândut altor firme interesate s-a numit UNIVAC 

și rezultatele prelucrărilor. Aceste benzi erau pregătite sau listate pe 
șează erori, mesaje de depanare sau conținut de memorie. 



redată sonor prin consola de comandă. Astfel se pute
specialiștii simțind astfel dacă intervine vre
cititor-perforator de bandă perforată

Unul din giganții tehnicii de calcul 
este compania americană I.B.M. (Inter
national Business Machines). În 
perioada interbelică s-a ocupat cu mașinile 
de scriere și citire a cartelelor perforate.
După ce în 1952 lansează calculatorul pe 
tuburi model 701, în 1959 se impune pe 
piața marilor calculatoare cu modelul 
IBM1401.  

Noutatea acestui model o reprezintă 
imprimanta de mare viteză cu lanț de 
caractere pe care o puteți vedea mai jos in 
partea stângă cu carcasa ridicată. În dreapta 
este un fragment de listing: lățimea paginii este de 30 centimetri și încăpeau 132 caractere pe un rând.
caractere cuprinde doar literele majuscule.

Spre deosebire, consola bazată tot pe ma
distincție între literele mici și cele mari. În afară de asta, 
bandă magnetică. Aceasta din urmă permitea 
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ces al epocii tranzistoarelor 
este 
Control Data Corpo
ration
de bi
Seymour Cray
circuitelor integrate va 
proiecta super
Cray
ca o parte din
procesorului sa fie convertită 
din digital în analogic 

redată sonor prin consola de comandă. Astfel se putea compune muzică dar se și „asculta” rularea unui program, 
știi simțind astfel dacă intervine vre-o problemă. În afară de mașina de scris electrică
perforator de bandă perforată. Iar datele mai pot fi scrise sau citite și pe/de pe 

ții tehnicii de calcul 
I.B.M. (Inter-

șinile 
și citire a cartelelor perforate. 

ul pe 
1959 se impune pe 

Noutatea acestui model o reprezintă 
ț de 

ți vedea mai jos in 
partea stângă cu carcasa ridicată. În dreapta 

țimea paginii este de 30 centimetri și încăpeau 132 caractere pe un rând.
caractere cuprinde doar literele majuscule. 

bazată tot pe mașină de scris permitea doar 80 de caractere pe rând, dar făcea 
ție între literele mici și cele mari. În afară de asta, datele de intrare puteau fi pe cartele perforate

. Aceasta din urmă permitea și înscrierea rezultatelor. 

 

Primul model de suc-
ces al epocii tranzistoarelor 
este CDC1604 al firmei 
Control Data Corpo-
ration. Avea cuvântul pe 48 
de biți. A fost proiectat de 
Seymour Cray, care în epoca 
circuitelor integrate va 
proiecta super-computerele 
Cray. O idee originală a fost 
ca o parte dintr-o memorie a 
procesorului sa fie convertită 
din digital în analogic și să fie 

și „asculta” rularea unui program, 
șina de scris electrică, consola are și un 

pe/de pe bandă magnetică. 

țimea paginii este de 30 centimetri și încăpeau 132 caractere pe un rând. Setul de 

 

șină de scris permitea doar 80 de caractere pe rând, dar făcea 
cartele perforate sau pe 



Tot în această generație apar minicomputerele
dintre care primul  este PDP1 (Programmed Data 
Processor 1) al companiei Digital Equipment 
Corporation. S-au construit începând cu 1959 cam 
exemplare, în special pentru universități și institute de 
cercetări. În afară de mediile cunoscute de intrare 
mașina de scris electrică, banda perforată și banda magnetică 
– acest echipament are primul afișaj grafic
de osciloscop, însoțit de primul creion optic

Acest calculator dezvoltă un sistem de operare
evoluat, care permite utilizarea interactivă 
multor programe o dată. 

O altă premieră pe acest computer a fost primul joc electronic scris la 
Massachusetts Institute 
nave cosmice, 
centrale și trag cu torpile cosmice. Combustibilul și torpilele sunt în număr limitat.
orice moment se poate face un hipersalt în altă pozi
crește șansa ca nava să explodeze la destinație.

În perioada acestei generații se dezvoltă puternic și partea de 
programe. Apar sistemele de operare și limbajele
nivel înalt. 

Sistemele de operare sunt specifice fiecărui calculator în 
parte și se ocupă de conectarea sau deconectarea surselor de 
informații și de lansarea programelor care lucrează cu ele.

Programele se pot scrie în limbaj de asamblar
fiecărui calculator în parte, ca și la prima generație. Dar pentru a 
putea să folosim o soluție pe mai multe calculatoare, se dezvoltă 
limbajele de programare de nivel înalt, indepen
un program special care „traduce” comenzile în limbajul procesorului
tranzistoarelor lansează două mari limbaje:

  Consolă cu interfață de bandă perforată
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minicomputerele, 
Programmed Data 

Equipment 
începând cu 1959 cam 50 de 

ți și institute de 
cercetări. În afară de mediile cunoscute de intrare și ieșire – 

șina de scris electrică, banda perforată și banda magnetică 
șaj grafic pe un tub catodic 

creion optic. 

sistem de operare 
evoluat, care permite utilizarea interactivă și rularea mai 

O altă premieră pe acest computer a fost primul joc electronic scris la 
Massachusetts Institute of Technology în 1961: „Space War
nave cosmice, Acul (Needle) și Pana (Wedge) manevrează în gravita

și trag cu torpile cosmice. Combustibilul și torpilele sunt în număr limitat.
orice moment se poate face un hipersalt în altă poziție la întâmplare, dar cu fiecare salt 

ște șansa ca nava să explodeze la destinație. 

ții se dezvoltă puternic și partea de 
și limbajele de programare de 

sunt specifice fiecărui calculator în 
și se ocupă de conectarea sau deconectarea surselor de 

ții și de lansarea programelor care lucrează cu ele. 

se pot scrie în limbaj de asamblare, specific 
și la prima generație. Dar pentru a 

ție pe mai multe calculatoare, se dezvoltă 
limbajele de programare de nivel înalt, indepen-dente de calculator. Pentru acestea se scriu pe fiecare calcu
un program special care „traduce” comenzile în limbajul procesorului și se numește Compilator. 
tranzistoarelor lansează două mari limbaje: 

 FORTRAN (FORmula TRANslate) este
prelucrărilor științifice caracterizate prin volum mic sau mediu de date și 
calcule complexe. 

 COBOL (COmmon Business Oriented Language
pentru programe economico-financiare folosite în domeniul afacerilor

ță de bandă perforată Grafică-text (zona ochiului mărită în dreapta)

O altă premieră pe acest computer a fost primul joc electronic scris la 
Space War” în care două 

) manevrează în gravitația unei stele 
și trag cu torpile cosmice. Combustibilul și torpilele sunt în număr limitat. În 

ție la întâmplare, dar cu fiecare salt 

dente de calculator. Pentru acestea se scriu pe fiecare calculator câte 
ște Compilator. Perioada 

) este un limbaj destinat 
științifice caracterizate prin volum mic sau mediu de date și 

mmon Business Oriented Language) este un limbaj 
financiare folosite în domeniul afacerilor. 

 
text (zona ochiului mărită în dreapta) 
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Prin integrare se poate reduce o placă de dimensiunea unui caiet studențesc la un singur circuit de mărimea 
unei unghii. Pentru calculatoare asta înseamnă atât reducerea dimensiunilor cât și creșterea vitezei. 

Gigantul acestei generații este calculatorul IBM S/360 
lansat în anul 1964. IBM gândește un calculator modular, a carui 
configurație poate fi extinsă conform necesităților. De asemenea 
pot fi conectate între ele. Este cel mai de succes calculator din 
istoria calculatoarelor de până acum: a fost fabricat până în anul 
1978 iar ultimul exemplar funcțional a fost oprit definitiv în 2014. 

Cu acest model de calculator, IBM introduce prima unitate 
de discuri magnetice, care la prima generație avea capacitate de 
5,2MB. 

La primele modele se introduce 
pe post de consolă o mașină de scris 

electrică cu cap rotativ de imprimare. De la începutul anilor ’70 se livrează și unități cu 
monitor și tastatură pe post de consolă. 

Mașina are mai multe versiuni de sistem de operare, funcție de configurația 
aleasă și dacă se încarcă de pe bandă, disc sau e înscris în memorii permanente. Există și o 
versiune ce poate rula mai multe programe odată. Ca limbaje de nivel înalt, pe lângă 
compilatoarele de FORTRAN și COBOL, mai apar: 

 BASIC-ul (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) care e un FORTRAN 
simplificat pentru începători și 

 PL/I (Programming Language One) cu care IBM dorea să se poată lucra atât științific cât și 
în afaceri dar care nu s-a impus. 

O altă firmă care-și continuă cu succes activitatea este Digital Equipment Corporation din produsele 
căreia cel mai popular sistem este PDP11 (1968) din mai multe motive: 

 



 Este mașina pe care rulează oficial prima dată sub acest nume sistemul de operare 
dezvoltat pe un PDP7) multi

 Pe acest calculator a fost dezvoltat 

 Pe baza structurii sale se va proiecta microprocesorul 

 Minicalculatoarele române
programele sale. 

Firma producătoare furnizează pentru această ma
Consola standard este un videoterminal

mai multe odată,
afișând mesaje scrise cu același tip de litere pe un spațiu 
de 25 linii 
linie de comandă
sistemele de operare dezvoltă un limbaj de comandă 
interpretat
magnetică
și unită

În această perioadă, datorită miniaturizării, apar 
putere, unități de dimensiune considerabil redusă, concepute spre a fi folosite 
de o singură persoană, în majoritatea cazurilor putând executa un singur 
program. Dintre acestea, o importanță deosebită o are modelul 
din 1973 care este primul calculator dotat cu 
operare oferea o interfață utilizator grafică

construit în jur de 1000 de unități pentru uz propriu și 500 

Limbajele de programare folosite au fost 
actualmente ieșite din uz. Dar din primul derivă 
la o glumă în lumea informaticienilor, precum ca 
este precursorul limbajelor Modula. 

Versiunea comercială – Xerox Star
așa cum îl știm acum (foto stânga sus), spre deosebire de 
vor inspira interfața sistemului Apple Macintosh care va deschide era interfe
X-Window pentru sistemele tip Unix. 
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a pe care rulează oficial prima dată sub acest nume sistemul de operare 
) multiutilizator și multiprogram; 

Pe acest calculator a fost dezvoltat limbajul C, după care Unix V2 a fost scris în acest limbaj;

Pe baza structurii sale se va proiecta microprocesorul INTEL 8086; 

Minicalculatoarele românești Independent și Coral au copiat structura sa funcțional

pentru această mașină sistemul de operare RSX-11
videoterminal, format din monitor și tastatură. Se pot conecta 

mai multe odată, dar se comportă tot ca o mașină de scris, 
șând mesaje scrise cu același tip de litere pe un spațiu 

de 25 linii și 80 de coloane – aceasta fiind interfața tip 
linie de comandă. Pentru acest tip de interfață, 
sistemele de operare dezvoltă un limbaj de comandă 
interpretat. Se folosesc în continuare cartele perforate
magnetică pe lângă noul disc dur (hard-disk). La modelele de după 1970 se introduc 

unități de disc flexibil de 8”. 

În această perioadă, datorită miniaturizării, apar și primele microcom-
ți de dimensiune considerabil redusă, concepute spre a fi folosite 

ană, în majoritatea cazurilor putând executa un singur 
ță deosebită o are modelul Xerox Alto 

care este primul calculator dotat cu Mouse și al cărui sistem de 
ță utilizator grafică (rulează mai multe programe 

în ferestre diferite și 
comenzile se dau prin 
click cu cursorul asupra 
elementelor grafice). Se 
observă orientarea 
verticală a ecranului la 
primele versiuni. Pe 
lângă monitor, tastatură 
și mouse, computerul are și una sau două unități d
suprapuse în partea de sus a echipamentului. XEROX a 

ți pentru uz propriu și 500 donate universităților cu care colaborează.

Limbajele de programare folosite au fost BCPL ("Basic Combined Programming 
șite din uz. Dar din primul derivă Limbajul B, pe baza căruia se scrie limbajul C

la o glumă în lumea informaticienilor, precum ca BCPL ar însemna "Before C Programming 

Xerox Star lansată în 1977 – n-a avut succesul de piață așteptat
șa cum îl știm acum (foto stânga sus), spre deosebire de Alto. Deși necunoscute publicului larg, aceste calculatoare 

sistemului Apple Macintosh care va deschide era interfețelor grafice continuată de Windows și 

 

a pe care rulează oficial prima dată sub acest nume sistemul de operare UNIX (deși fusese 

a fost scris în acest limbaj; 

ști Independent și Coral au copiat structura sa funcțională și au folosit 

11. 
Se pot conecta 

șină de scris, 
șând mesaje scrise cu același tip de litere pe un spațiu 

ța tip 

cartele perforate, bandă perforată și bandă 
. La modelele de după 1970 se introduc 

și una sau două unități de disc 
suprapuse în partea de sus a echipamentului. XEROX a 

cu care colaborează. 

rogramming Language") și Mesa, 
limbajul C. Acest lucru duce 

rogramming Language". Al doilea 

ță așteptat. Avea ecranul așezat 
și necunoscute publicului larg, aceste calculatoare 

țelor grafice continuată de Windows și 



Câțiva din angajații IBM au propus un circuit integrat foarte puternic și care să 
includă toate funcțiile de calcul și deciziie ale ma
reticentă, s-au adresat unei firme ce produce
placă de circuite integrate – cea cu procesorul 
unghii. De atunci avem mai multe genera
I80286, I80386, I80486, Pentium. Cuvântul adresat cre
generații de la 8, la 16, apoi 32 și acum 64 de biți. Microprocesoarele devin din ce în 
ce mai rapide, atingându-se limita fizică cu Penti
spori mai departe viteza, s-a apelat la multiplicarea unită

CoreDuo
nuclee. Ultima genera
prevăzute versiuni cu până la 

microprocesorul care va declan
pe 8 bi

Apariția microprocesorului reduce costul unui calculator făcând posibilă intrarea acestuia în casele oamenilor 
obișnuiți sub forma calculatoarelor personale, sau PC

banda perforată sau cea magnetică. Se observă interac
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țiva din angajații IBM au propus un circuit integrat foarte puternic și care să 
deciziie ale mașinii. Deoarece conducerea a fost 
e producea memorii: INTEL. Din nou, o întreagă 

cea cu procesorul – este redusă la dimensiunea unei 
unghii. De atunci avem mai multe generații de microprocesoare: I8080, I8086, 

. Cuvântul adresat crește și el progresiv în aceste 
ții de la 8, la 16, apoi 32 și acum 64 de biți. Microprocesoarele devin din ce în 

se limita fizică cu Pentiumul la puțin peste 3GHz. Pentru a 
a apelat la multiplicarea unităților de execuție cu versiunile 

CoreDuo, CoreQuad, iar la versiunile Core i3-5
nuclee. Ultima generație, Core i9, apărută în Mai 2017 are 
prevăzute versiuni cu până la 18 nuclee. 

Primul microprocesor – I4004, pe 4 biți – a apărut
microprocesorul care va declanșa revoluția calculatoarelor personale este 
pe 8 biți care este primul folosit în calculatoare. 

ția microprocesorului reduce costul unui calculator făcând posibilă intrarea acestuia în casele oamenilor 
șnuiți sub forma calculatoarelor personale, sau PC-uri. 

Primul calculator personal, 
considerat Altair8800 (1974).
unitate de disc flexibil de 8”.  

Inițial s-a livrat doar partea de sus, fără periferice, 
Programele erau introduse de la comutatoarele de pe 
panoul frontal, locație cu locație, în limbaj cod
la calculatoarele primei genera
lângă floppy și alte periferice: 

 Cititor de bandă perforată

 Unitate de bandă magnetică

 Videoterminal. 

Primul sistem de operare al calculatorului se baza pe 
limbajul BASIC (1975) fiind 
MicroSoft. Se putea încărca atât de pe dischetă cât 

banda perforată sau cea magnetică. Se observă interacțiunea de tip linie de comandă, ca la o mașină de scris:

 

5-7 vom avea chiar 6 și 8 
, apărută în Mai 2017 are 10 nuclee și sunt 

a apărut în 1971, dar 
șa revoluția calculatoarelor personale este I8080 

ția microprocesorului reduce costul unui calculator făcând posibilă intrarea acestuia în casele oamenilor 

Primul calculator personal, echipat cu I8080 este 
(1974). Alăturat vedeți versiunea cu 

 

a livrat doar partea de sus, fără periferice, 
Programele erau introduse de la comutatoarele de pe 

ție cu locație, în limbaj cod-mașină, ca 
la calculatoarele primei generații. Ulterior s-au adăugat pe 

 

Cititor de bandă perforată; 

Unitate de bandă magnetică; 

Primul sistem de operare al calculatorului se baza pe 
fiind și primul soft scris de 

putea încărca atât de pe dischetă cât și de pe 
țiunea de tip linie de comandă, ca la o mașină de scris: 
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Sistemul de operare CP/M (Control Program for Microcomputers) realizat de Gary Kildall prin firma sa 
Digital Research Inc. a rulat pe toate microcomputerele și calculatoarele personale pe 8 biți echipate cu I8080 sau 
Zilog Z80 și cu unitate de disc flexibil (de la stânga la dreapta: 8”, 5.25” și 3.5” – dischete și unitățile interne): 

  

Acest sistem permite scrierea de programe care să poată fi rulate pe toate sistemele cu același tip de 
microprocesor, reprezentând startul noțiunii de portabilitate a aplicațiilor. Este prima dată când sistemul de operare 
este separat în două componente: BIOS (specifică echipamentelor fizice) și BDOS (comună pentru toate 
calculatoarele). Peste acestea se încărca CCP (Console Command Processor). De asemenea apare noțiunea de 
utilitare ca anexe ale sistemului de operare. Mai jos, vedem ecranul de start și lista utilitarelor Altair CP/M: 

    

Cel mai cunoscut calculator personal pe 8 biți al anilor ’80 în Europa este Sinclair ZX Spectrum. 
Superminiaturizat, se afla într-o carcasă ce părea a fi doar o tastatură. 
Pentru afișare se conecta la un televizor iar programele și în special 
jocurile se încărcau și se salvau pe o simplă casetă audio. La nivelul de 
bază se lucra pe o matrice de 32 pe 24 caractere, comenzile fiind date în 
limbaj Sinclair BASIC. 

Fiecare caracter era un 
tabel de 8 x 8 puncte care puteau 
fi setate la culoarea scrisului sau 
a fundalului. În cazul jocurilor, 
se lucra cu fiecare punct în parte, dar pe zonele de 8 x 8 ale caracterelor pot fi 
doar câte două culori. 

Au fost construite multe clone ale acestui sistem. La noi cele mai 
cunoscute sunt HC85 (București), Tim-S (Timișoara) și CoBra (Brașov): 
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Adevăratul deschizător de drumuri în 
domeniul calculatoarelor personale a fost Steve 
Jobs și firma sa, Apple Computer Company. 
Împreună cu Stephen Wozniak lansează în 1976 
Apple I care era doar o placă cu memorie și 
procesor, restul trebuind a fi adăugat de clienți. În 
1977 lansează Apple II care este primul calculator 
personal pe 16 biți de larg succes comercial. A fost 
urmat de Apple III în 1980 care nu a fost un succes de piață datorită grăbirii lansării sale: 

   
  Apple II Apple II CP/M Apple III 

Gigantul IBM a înțeles sensul evoluției tehnologice și comerciale, astfel că în 1981 își lansează propria 
variantă de calculator personal, IBM-PC, echipat cu două unități de disc flexibil și procesor pe 16 biți. Pentru 

sistemul de operare apelează mai întâi la Digital Research și Gary 
Kildall, dar cum acesta tot amâna, se îndreaptă spre firma care deja le 
pregătise un interpretor de BASIC, Microsoft. Aceasta adaptează un 
sistem numit QDOS 
al unei firme din 
Seattle pe care îl 
denumește MS-DOS 
(Microsoft Disk 
Operating System). 

Mai târziu, Kildall realizează și el DR-DOS care este sabotat de 
Microsoft. IBM-ul dezvoltă PC-DOS-ul. Toate sunt sisteme de 
operare de tip line de comandă după cum se vede în imaginea din 
dreapta. 

În 1983 se lansează IBM-PC XT care avea și hard-disk de 10MB. Acum se introduce sistemul de directoare 
în arbore. Mai apoi, în 1984 se lansează arhitectura IBM-PC AT cu hard-disk de 20MB ulterior de 30MB. Toate 
calculatoarele moderne se bazează pe această arhitectură, gradual îmbunătățită. Această răspândire se datorește 
deciziei IBM de a face publice specificațiile acestei arhitecturi spre deosebire de Apple. 

În 1986 IBM produce primul laptop, numit IBM-PC convertible care avea două discuri flexibile de 3.5” și 
folosea sistemul de operare PC-DOS. Avea ecran cu cristale lichide monocrom de rezoluție 640x200 puncte, dar în 
modul caracter afișa tot 25 de rânduri de 80 caractere. Avea greutatea de 5.8 kg. Mai jos, varianta cu imprimantă: 

  



Deși primul sistem cu ecran grafic a fost 
rămâne accesibil doar în mediul academic. Pentru publicul larg, interfa
grafică, inspirată tot de la mașina Xerox, apare în 198
calculatorului Apple Macintosh. El avea acest sistem de operare 
în mod nativ pe sistem grafic, MacOS.
un birou virtual pe ecranul calculatorului. Pe acest birou putem avea foi 
virtuale care sunt ferestrele (“windows
reprezentate prin simboluri (“icons”). Sistemul interfe
denumit și sistem “indică și acționează
cursor grafic care poate fi controlat și activat cu ajutorul 

Această versiune “clasică” evoluează până la versiunea 9 lansată în 1999. În 2001 se lansează 
ulterior OS X, bazat pe ramura BSD a sistemelor de operare 

Imediat după apariția Macintosh-
personale. Pentru PC-urile compatibile IBM

  VisiOn al firmei VisiCorp

 DESQView al firmei Quarterdeck

Singura suprafață grafică care nu 
unei noi aplicații, spațiul disponibil se redistribuie egal între aplicațiile deschise. Se poate muta apoi doar linia de 
separație dintre aplicații. O altă posibilitate este totuși mărirea ferestrei unui program 
de jos, destinată simbolurilor de aplicație.
slabă din cele 4 de mai sus. 

Au fost realizate suprafețe grafice și pentru alte tipuri de calculatoare

11 

și primul sistem cu ecran grafic a fost Xerox Alto în 1973, el 
rămâne accesibil doar în mediul academic. Pentru publicul larg, interfața 

șina Xerox, apare în 1984 odată cu lansarea 
El avea acest sistem de operare ce lucra 

. Apare noțiunea de Desktop ca fiind 
un birou virtual pe ecranul calculatorului. Pe acest birou putem avea foi 

windows”) de aplicații și obiecte virtuale 
Sistemul interfeței grafice mai este 

și acționează” (“point and click”) folosind un 
și activat cu ajutorul mouse-ului. 

Această versiune “clasică” evoluează până la versiunea 9 lansată în 1999. În 2001 se lansează 
a sistemelor de operare UNIX și deci cu sistem grafic 

-ului, o cascadă de suprafețe grafice se revarsă asupra p
urile compatibile IBM avem 4 versiuni care se încarcă peste MS

VisiCorp GEM al firmei Digital Research

 

Quarterdeck Windos 1 al firmei 

 

nu știe să suprapună ferestrele este Windows-ul Microsoftului. La lansarea 
ții, spațiul disponibil se redistribuie egal între aplicațiile deschise. Se poate muta apoi doar linia de 

ție dintre aplicații. O altă posibilitate este totuși mărirea ferestrei unui program pe tot spa
ție. Din această cauză nu are succes pe piață și este cotată ca fiind cea mai 

țe grafice și pentru alte tipuri de calculatoare personale: 

 

Această versiune “clasică” evoluează până la versiunea 9 lansată în 1999. În 2001 se lansează Mac OS X, 
i deci cu sistem grafic X-Window. 

țe grafice se revarsă asupra pieței de calculatoare 
ste MS-DOS ca un nou nivel: 

Digital Research 

 

al firmei Microsoft 

 

ul Microsoftului. La lansarea 
ții, spațiul disponibil se redistribuie egal între aplicațiile deschise. Se poate muta apoi doar linia de 

pe tot spațiul, mai puțin banda 
ță și este cotată ca fiind cea mai 



 Workbench pentru Amiga

Pentru sistemele de operare de tip 
partea care lucrează cu sitemul Unix este una singură, 

 TWM (Tab Window Manager – predefinit)

În continuare vom urmări evoluția sistemului 

Windows-ul 2.0 (1987) și 2.1 (1988) 

Windows-urile 3.0 (1990)și 3.1
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Amiga GeoWorks pentru 

 

Pentru sistemele de operare de tip Unix s-a realizat deasemenea o suprafață grafică 
partea care lucrează cu sitemul Unix este una singură, Administratorul Ecranului are mai multe versiuni:

predefinit) DWM (Dynamic Window Manager 

 

ția sistemului Windows al firmei Microsoft, utiliz

 
(1988) nu s-au impus deși a fost reproiectat pentru suprapunerea ferestrelor.

 
3.1 (1992)sunt primele care au o largă răspândire pe plan mondial

pentru Commodore 64 

 

ță grafică numită X-Window. Deși 
are mai multe versiuni: 

anager – spațiu partajat) 

 

, utilizat cel mai pe larg: 

 
și a fost reproiectat pentru suprapunerea ferestrelor. 

 
pe plan mondial. 



Cu același aspect grafic se mai realizează 
conectare în rețea și WindowsNT 3.51
a se încărca peste MS-DOS. 

Au urmat versiunile Windows95
interfață: apare bara de aplicații și butonul de start
desemnate după anul lansării. Sunt ultimele sisteme pe 16 bi
sine stătătoare, sunt tot suprafețe grafice suprapuse peste 

Sistemele Windows2000 (care preia interfa
32 biți Pentru WindowsXP a apărut și o 
ambele versiuni (și 32 și 64) odată. Trebuie men

Cu sistemul Windows Vista se introduce pachetul 
3D, bara de miniaplicații (gadget-uri) 
anterioare, ceea ce duce la reținere din partea oamenilor 
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și aspect grafic se mai realizează Windows 3.11 for Workgroups (1993) 
WindowsNT 3.51 (1994) care este primul sistem de operare pe 32 de bi

 
Windows95, Windows98, Windows98SE și WindowsME

butonul de start care deschide meniul de sistem. Aceste sisteme sunt 
desemnate după anul lansării. Sunt ultimele sisteme pe 16 biți care deși se instalează unitar ca și cum ar fi sisteme de 

țe grafice suprapuse peste MS-DOS. Cu Windows98, se introduce 

 
(care preia interfața de tip Windows95) și WindowsXP

și o versiune pe 64 de biți în 2005, iar următoarele sisteme vor fi lansate cu 
Trebuie menționat că XP este pe locul 2 în topul calită

se introduce pachetul Aero care conține transparen
) și altele. Totuși sistemul are incompatibilități la început cu versiunile 

din partea oamenilor și la utilizarea redusă a sistemului.

(1993) – primul cu facilități de 
sistem de operare pe 32 de biți de sine stătător, fără 

 
WindowsME (2000) cu un alt tip de 

. Aceste sisteme sunt 
ți care deși se instalează unitar ca și cum ar fi sisteme de 

, se introduce interfața USB. 

 
WindowsXP (2001) sunt sisteme pe 

în 2005, iar următoarele sisteme vor fi lansate cu 
topul calității sistemelor Windows. 

 
sparența unor elemente, efecte 

și altele. Totuși sistemul are incompatibilități la început cu versiunile 
și la utilizarea redusă a sistemului. 



Windows 7 (2009) este considerat încă a fi 
performanță a sa a fost dimensiunea mai mică decât Vista. Iar performanțele au fost 

Windows 8 (2012) s-a vrut un sistem universal pentru calculatoare, tablete 
este unul cu „dale” (tiles) acționabile ușor cu degetul pe 
Pentru a intra în desktop, se apasă „pavela
aplicații și oprirea devine complexă. Acest buton a fost pus la loc de 

Windows 10 (2015) se lansează ca actualizare gratuită pentru sistemele cu 
Metro a fost inclusă în meniul de sistem 
actualizărilor și descărcarea tot automată a 
indiferent dacă au solicitat noua versiune sau nu.
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(2009) este considerat încă a fi cel mai bun sistem de operare al Microsoft

ță a sa a fost dimensiunea mai mică decât Vista. Iar performanțele au fost net superioare

 
sistem universal pentru calculatoare, tablete și telefoane. De asta, primul ecran 

ționabile ușor cu degetul pe ecranele tactile. Acest prim ecran este denumit 
pavela” cu același nume. De asemenea, dispare butonul de 

ții și oprirea devine complexă. Acest buton a fost pus la loc de Windows 8.1, dar publicul a rămas reticent.

(2015) se lansează ca actualizare gratuită pentru sistemele cu Windows 7
a fost inclusă în meniul de sistem și au fost făcute și alte optimizări. S-a criticat instalarea automată a 

și descărcarea tot automată a kit-urilor de instalare (aprox.6GB) pentru Windows
dacă au solicitat noua versiune sau nu. 

 
Microsoft-ului. O altă 

net superioare. 

 
și telefoane. De asta, primul ecran 

Acest prim ecran este denumit Metro 
. De asemenea, dispare butonul de start din bara de 

, dar publicul a rămas reticent. 

 

Windows 7, 8 și 8.1. Interfața 
instalarea automată a 

Windows-urile anterioare, 



Principala alternativă la ora actuală rămâne suprafa
Linux, sau FreeBSD. În afară de Administratorul Ferestrelor
acest sistem a mai dezvoltat și nivelul Mediu

 Aqua pe OS X Leopard (10.5)

 Gnome2 pe FreeBSD (Metacity WM)

În zilele noastre, calculatorul se află peste tot:

 Automobilele au calculator de bord
de capacitate rezervor și turație motor să comunice pentru câți kilometri ne mai ajunge combustibilul;
 Mașinile de spălat și cuptoarele cu microunde au sisteme în care putem încărca 

spălare sau gătire; 
 Frigiderele moderne au 

Dar cum ne conectăm din piață la frigider? 
complet cu sistem de operare (Android

 Standard Android Samsung TouchWiz
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Principala alternativă la ora actuală rămâne suprafața grafică X-Window instalată peste 
Administratorul Ferestrelor (Window Manager) de care am vorbit mai înainte, 

Mediu-Ecran (Desktop Environment). Să le vedem pe cele mai importante:

OS X Leopard (10.5) Unity pe Ubuntu Linux (Compiz WM)

 

FreeBSD (Metacity WM) KDE Plasma pe Fedora14 Linux (KWin WM)

 

zilele noastre, calculatorul se află peste tot: 

calculator de bord care poate rula o aplicație GPS, dar poate, pe baza senzorilor 
și turație motor să comunice pentru câți kilometri ne mai ajunge combustibilul;

și cuptoarele cu microunde au sisteme în care putem încărca 

Frigiderele moderne au camere web prin care putem vedea din piață ce ne lipsește de pe rafturi.

ță la frigider? Folosim smartphone-ul, care este el însu
Android sau iOS – ambele derivate tot din Unix) și interfa

TouchWiz LG Optimus HTC Sense6

instalată peste Unix, fie el OS X, 
) de care am vorbit mai înainte, 

Să le vedem pe cele mai importante: 

Ubuntu Linux (Compiz WM) 

 

Fedora14 Linux (KWin WM) 

 

ție GPS, dar poate, pe baza senzorilor 
și turație motor să comunice pentru câți kilometri ne mai ajunge combustibilul; 

și cuptoarele cu microunde au sisteme în care putem încărca program de 

ță ce ne lipsește de pe rafturi. 

ul, care este el însuși un calculator 
interfață grafică: 

 
Sense6 Sony Xperia 



Omenirea trebuie să facă o schimbare 
microprocesorul și-a atins limitele. Straturile de material au grosimea de 2
Acest lucru limitează viteza și capacitatea de evacuare a căldurii generate.

Actualmente, eforturile de dezvoltare a 

 Inteligența Artificială

 Utilizarea superconductoarelor

 Creșterea numărului de nuclee

 Recunoașterea și comunicarea în 

Dar marele salt înainte poate implica îmbinarea electronicii cu, sau chiar folosirea doar a unei tehnologii 
complet nouă. În prezent se fac cercetări pe 

I] Calculatorul cuantic poate fi realizat dacă se va ajunge la straturi de material de grosimea unui singur 
strat de atomi. Particulele la acea dimensiune pot fi în 
element de calcul poate face mai multe calcule odată
memorare poate stoca mai multe informa
care două particule cu aceeași origine rămân sincronizate, indiferent asupra căreia se acționează. Prin aceasta se 
poate revoluționa domeniul comunicațiilor.

II] Nanotehnologia se află la un 
tot cea a stocării informației, de această dată având celule de memorie de dimensiunea unei 
molecule, starea schimbându-se prin impuls electric 
abordare ar fi cea a nanoboților care se pot restructura în func
Astfel se pot aborda atât prelucrarea cât 

III] Biocomputerul presupune folosirea celulelor vii
calcule. Un astfel de calculator, sau poate doar componente ale sale ar putea fi „
asemenea, în cazul defectelor, ar putea avea capacitatea de 

Să nu uităm că revoluția industrială, a dus pe planul relațiilor între oameni la căderea feudalismului și apariția 
unei societăți mai libere, capitalismul. Calculatoarele au apărut doar de 70 de ani iar răspândirea lor la nivelul tuturor 
oamenilor a avut loc doar de 30 de ani. Procesul de „eliberare” a informa
vedem cum va schimba acest lucru umanitatea.
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Omenirea trebuie să facă o schimbare majoră de tehnologie în domeniul calculatoarelor pentru că 
a atins limitele. Straturile de material au grosimea de 2-3 atomi și nu se poate merge mai jos. 

și capacitatea de evacuare a căldurii generate. 

lmente, eforturile de dezvoltare a generației a cincea de calculatoare merge pe mai multe direc

ța Artificială pentru adaptarea rapidă la orice situație neprevăzută

superconductoarelor pentru reducerea căldurii generate

numărului de nuclee dintr-un microprocesor pentru procesarea paralelă

șterea și comunicarea în limbaj natural. 

Dar marele salt înainte poate implica îmbinarea electronicii cu, sau chiar folosirea doar a unei tehnologii 
ac cercetări pe mai multe direcții, din care vom aminti: 

poate fi realizat dacă se va ajunge la straturi de material de grosimea unui singur 
strat de atomi. Particulele la acea dimensiune pot fi în mai multe stări odată. Acest lucru are două consecin

mai multe calcule odată (fără ridicarea numărului de nuclee) iar un element de 
mai multe informații odată. O altă caracteristică este legătura cuantică

și origine rămân sincronizate, indiferent asupra căreia se acționează. Prin aceasta se 
ționa domeniul comunicațiilor. Problema e că majoritatea rezultatelor sunt doar teoretice.

se află la un nivel mai ridicat, cel al moleculei. O primă direc
, de această dată având celule de memorie de dimensiunea unei 
se prin impuls electric și fiind păstrată și la oprirea alimentării. O altă 

care se pot restructura în funcție de sarcina ce o au de îndeplinit. 
cât și transmiterea informației. 

presupune folosirea celulelor vii cu ADN modificat pentru a stoca informa
Un astfel de calculator, sau poate doar componente ale sale ar putea fi „cultivate

asemenea, în cazul defectelor, ar putea avea capacitatea de autoregenerare, reducând mult costurile 

ția industrială, a dus pe planul relațiilor între oameni la căderea feudalismului și apariția 
ți mai libere, capitalismul. Calculatoarele au apărut doar de 70 de ani iar răspândirea lor la nivelul tuturor 

menilor a avut loc doar de 30 de ani. Procesul de „eliberare” a informației a început de 20 de ani și urmează să 
vedem cum va schimba acest lucru umanitatea. 

 

majoră de tehnologie în domeniul calculatoarelor pentru că 
și nu se poate merge mai jos. 

de calculatoare merge pe mai multe direcții: 

ție neprevăzută; 

pentru reducerea căldurii generate; 

un microprocesor pentru procesarea paralelă; 

Dar marele salt înainte poate implica îmbinarea electronicii cu, sau chiar folosirea doar a unei tehnologii 

poate fi realizat dacă se va ajunge la straturi de material de grosimea unui singur 
Acest lucru are două consecințe: un 

(fără ridicarea numărului de nuclee) iar un element de 
legătura cuantică („entanglement”) prin 

și origine rămân sincronizate, indiferent asupra căreia se acționează. Prin aceasta se 
Problema e că majoritatea rezultatelor sunt doar teoretice. 

nivel mai ridicat, cel al moleculei. O primă direcție ar fi 
, de această dată având celule de memorie de dimensiunea unei 

și fiind păstrată și la oprirea alimentării. O altă 
ție de sarcina ce o au de îndeplinit. 

pentru a stoca informația și a efectua 
cultivate” și apoi „crescute”. De 

, reducând mult costurile de utilizare. 

 

ția industrială, a dus pe planul relațiilor între oameni la căderea feudalismului și apariția 
ți mai libere, capitalismul. Calculatoarele au apărut doar de 70 de ani iar răspândirea lor la nivelul tuturor 

ției a început de 20 de ani și urmează să 


