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Prefaţă 

 
Istoria civilizaţiei umane poate fi asociată cu succes cu istoria 

informaţiei. Multiplele progrese înregistrate de omenire au depins organic 
de cantitatea de informaţie disponibilă și de rapiditatea vehiculării și 
utilizării informaţiilor. De la primele tipuri de calculatoare și până la cele de 
azi, toate calculatoarele se bazează în funcţionare pe îndeplinirea câtorva 
sarcini principale: prelucrarea, stocarea transferul și comunicarea 
informaţiilor. Prelucrarea informaţiilorpresupune multe calcule matematice 
ce trebuie executate de către calculator. Calculatorul poate stocainformaţii 
în forme diferite, astfel încât el va putea procesa nu numai informaţii 
introduse în momentul procesării, ci șiinformaţii stocate în memoria lui. 
Pentru a putea stoca și procesa informaţii, calculatorul trebuie să le 
transfere de la un dispozitiv la altul, adesea în funcţiile sale de bază intră și 
comunicarea informaţiilor către/dinspre alte calculatoare.  

Cartea are următoarea structură a capitolelor: 
- elemente de tehnologia informaţieișicomunicaţiei (IT&C) și de 

prelucrarea cunoștinţelor: sisteme de calcul, sisteme de operare, limbaje de 
programare, programe aplicative, medii de operare/navigare, reţele de 
calculatoare, sisteme expert, sisteme inteligente, sistemul Internet. 

- arhitectura și structura hardware a sistemelor de calcul: unitatea 
centrală de prelucrare, microprocesoare, memorii interne, memorii externe, 
dispozitive I/O, sisteme multimedia, tehnologii de reţea. 

- arhitectura și structura software a sistemelor de calcul: sisteme de 
operare, utilitare, medii de operare/rezolvare, medii de navigare, medii de 
programare, interfeţe grafice, procesoare de texte/imagini, programe de 
comunicaţii, servicii E-Mail, servicii Web. 
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- sistemul de operare Windows: funcţii, interfaţa, meniuri, ferestre, 
butoane, casete, pictograme, etc. 

- programul Word: fonturi, tehnici șioperaţii de editare 
texte/imagini, formatare, creare și editare tabele, elemente Drawing.  

- programul Excel: foi de calcul, agende de lucru, celule, formule, 
diagrame și grafice, date și analiza datelor. 

 
 

�  
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Capitolul 1 

BAZELE TEORETICE ALE INFORMATICII  

Sumar: 

•   Date, informaţii, cunoştinţe, entropie informaţională 
•   De la informatica clasică la informatica utilizatorului final 
•   Metode de reprezentare a informaţiei 
•   Sisteme informaţionale şi sisteme informatice în gestiunea 

organizaţiilor 
•   Elemente de economia informaţiei 

1.1. DATE, INFORMAŢII, CUNOŞTINŢE 

Istoria civilizaţiei umane este strâns legată de istoria informaţiei. 
Progresele înregistrate de omenire s-au corelat puternic de cantitatea de 
informaţie disponibilă, dar şi de rapiditatea vehiculării şi utilizării 
informaţiilor. Caracteristica evoluţiei civilizaţiei umane, care se află în faza 
societăţii informaţionale, este cantitatea de informaţie aflată în continuă 
creştere. 

Civilizaţia umană, nu poate exista fără informaţie şi comunicarea ei. 
Relaţia societate - informaţie este biunivocă. Transferul de informaţii 
reprezintă o categorie esenţială în existenţa societăţii, o realitate care 
defineşte primordial societatea în relaţie cu toate componentele dezvoltării 
acesteia. Ceea ce diferă de-a lungul istoriei, de la o etapă la alta, este 
conţinutul şi intensitatea transferului de informaţii, modalităţile şi formele 
de intermediere pe traseul, uneori direct, alteori sinuos şi lung, dintre cel 
care trimite informaţia (emiţător) şi cel care primește acea informaţie 
(receptor). În timp, informaţiile s-au diversificat, iar mesajele au devenit 
mai complicate, mai amplu determinate şi, totodată, mai numeroase. În 
același timp, în procesul de transfer s-au produs specializări, perfecţionări 
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și au intervenit forme noi de organizare şi memorizare, s-au implementat 
tehnici de vârf ale epocii. 

Secolul XX a venit cu soluţia calculatorul electronic. Calculatorul 
electronic este văzut "ca o prelungire a creierului uman", iar informatica, 
devenită ştiinţa prelucrării informaţiei, devine omniprezentă. 

Această evoluţie este cunoscută în istorie ca a doua revoluţie 
industriale, iar astăzi omenirea se află în faza societăţii informaţionale ca 
efect al acestei revoluţii, în care roul principal îl joacă informaţia şi 
calculatoarele electronice. Dacă prima revoluţie industrială a însemnat 
transferul îndemânării omului către maşină, cea de-a doua revoluţie 
industrială implică transferul inteligenţei umane către maşină (calculator). 

"Calculatoarele electronice nu sunt supraomeneşti. Ele se strică. Fac 
greşeli -periculoase uneori. Nu au nimic magic şi cu siguranţă nu sunt 
spirite sau suflete din mediul înconjurător. Cu toate acestea, ele rămân însă 
una din cele mai uimitoare şi tulburătoare realizări ale omului, pentru că ne 
amplifică capacitatea intelectuală, şi nu ştim unde ne vor duce până la urmă 
propriile noastre minţi”. 

Un calculator electronic reprezintă o unealtă foarte puternică a zilelor 
noastre, care are capacitatea de a rezolva cele mai diversificate probleme, de 
la constituirea unei platforme pentru unele jocuri foarte atractive până la 
folosirea în cercetare, armată, servicii, educaţie ş.a.m.d. Cele mai mari 
avantaje ale unui calculator electronic sunt viteza de lucru a acestuia, dar şi 
posibilitatea de a se adapta rapid oricărui domeniu de utilizare prin 
executarea unui program corespunzător, eliminând astfel munca repetitivă.  

Calculatoarele oferă utilizatorilor nu doar o viteză extraordinară de 
lucru ci şi o capacitate mare de memorie care este foarte utilă pentru 
memorarea diverselor programe şi oferă astfel posibilitatea accesării rapide 
a acestora.  

Toate calculatoarele, încă de la primele tipuri şi până la cele de azi, au ca 
bază de funcţionare  îndeplinirea câtorva sarcini principale:  
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- prelucrarea (sau procesarea) informaţiilor;  
- stocarea (memorarea) informaţiilor;  
- transferul şi comunicarea informaţiilor.  
Calculatorul, deși este o mașinărie foarte complexă, poate opera doar cu 

informaţiile care îi sunt transmise de utilizator, deci care sunt introduse în 
sistemul calculatorului, iar după execuţia diverselor sarcini enumerate mai 
sus, în final utilizatorul obţine diverse rezultate, sub formă de noi 
informaţii, acestea materializându-se prin texte şi imagini afişate pe ecran 
sau tipărite pe hârtie, sunete auzite în difuzoare sau înregistrate pe suport 
magnetic etc.  

Prelucrarea (procesarea) informaţiilor presupune foarte multe calcule 
matematice executate de către calculator cu o viteză foarte mare dar şi alte 
operaţii.  

Există 3 categorii de informaţii cu care operează permanent un 
calculator și anume: date, programe, parametri de configurare.  

Datele – sunt acele informaţii care sunt procesate. De exemplu, un 
calculator poate să determine în ce zi a săptămânii cade o anumită dată 
calendaristică (reprezentată prin zi, lună şi an). Pentru asta, calculatorul 
trebuie să primească data calendaristică, şi după ce o procesează, va afişa 
ziua săptămânii care corespunde acelei date. Data calendaristică introdusă 
şi ziua săptămânii afişată sunt date cu care a operat calculatorul în acest 
proces. Tot din categoria datelor sunt şi documentele care conţin texte, 
imagini, chiar şi sunete, cu care operează calculatorul şi a căror manevrare 
şi prelucrare reprezintă cel mai adesea scopul utilizării calculatorului într-o 
activitate de birou.  

Programele – reprezintă o categorie specială de informaţii, care conţin 
algoritmii conform cărora calculatorul va procesa datele. Calculatorul este 
un simplu automat electronic, dar în funcţie de programele pe care le 
foloseşte, el va putea procesa datele primite în diverse moduri. Pentru 
exemplul anterior este necesar un anume program carre poate să calculeze 
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exact în ce zi a săptămânii cade o dată calendaristică oarecare, ţinând cont 
de toate detaliile calendarului (ani bisecţi, zilele fiecărei luni etc.), conform 
unui algoritm matematic bine stabilit.  

Programele sunt formate din instrucţiuni care se execută una câte una, 
până când, pornind de la datele introduse, se ajunge la rezultatul final. 
Pentru calculator, aceste instrucţiuni sunt codificate în ceea ce se numește 
cod-maşină, un limbaj de programare foarte rar folosit chiar de către 
specialişti. Viteza cu care sunt executate instrucţiunile a ajuns astăzi foarte 
mare, încât atunci când o tastă este apăsată apare instantaneu pe ecran o 
literă, ascuzând practic faptul că această operaţie atât de simplă presupune, 
pentru calculator, execuţia a sute sau mii de instrucţiuni în cod-maşină 
între momentul apăsării unei tastei şi cel al afişării literei corespunzătoare 
pe ecran. 

 Parametri de configurare – este vorba despre acele informaţii care 
determină modul specific de funcţionare pentru fiecare componentă fizică a 
calculatorului, sau pentru programele folosite de el. Tot aceşti parametri, 
care rămân memoraţi de calculator până la modificarea sau ştergerea lor, 
sunt cei care fac un calculator să poată fi programat, de exmplu, să accepte 
sau să nu accepte un anumit dispozitiv fizic (un hard-disk, un mouse etc.).  

Calculatorul este un dispozitiv care poate stoca (memora) informaţii în 
diferite forme, astfel încât el va putea procesa nu doar informaţii introduse 
în momentul procesării, ci şi informaţii stocate în memoria lui. În acest fel, 
un calculator este adesea folosit şi pentru a găzdui baze de date sau arhive 
de informaţii şi documente diverse, în format digital sau – cum se mai 
numește - electronic. Memoria unui calculator este împărţită în două 
categorii de bază: memorie temporară (pe termen scurt, sau dinamică) şi 
memorie permanentă (pe termen lung, fixă).  

Memoria temporară este acea memorie care se şterge la oprirea 
calculatorului; ea este folosită numai în timpul funcţionării lui, ca o zonă de 
memorie de lucru pentru programele care rulează în momentul funcţionării 
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calculatorului. Cu ajutorul memoriei RAM, calculatorul execută mult mai 
rapid programele şi procesează, de asemenea, mai eficient informaţiile.  

Datorită funcţiei de memorare a informaţiilor, calculatorul a devenit un 
instrument foarte util în orice activitate, el putând înlocui astfel rafturi  

Pentru a fi capabil să stocheze şi să proceseze informaţii, calculatorul 
trebuie să poată să le şi transfere de la un dispozitiv la altulș de aceea 
printre funcţiile sale de bază se află şi comunicarea informaţiilor 
către/dinspre alte calculatoare. Există mai multe forme de transfer şi 
comunicare de informaţii în activitatea calculatorului:  

�� I/O (Input/Output) este o denumire generică dată dispozitivelor de 
intrare/ieşire, adică acelor dispozitive care asigură introducerea 
(intrarea) informaţiilor în calculator, şi afişarea (ieşirea) de 
informaţii prin diverse metode. De exemplu, tastatura, mouse-ul 
sau scanner-ul sunt dispozitive tipice de intrare, prin care 
operatorul poate introduce texte sau poate da comenzi 
calculatorului, în timp ce monitorul, imprimanta şi boxele audio 
sunt dispozitive tipice de ieşire, prin care informaţiile din 
calculator sunt văzute sau auzite de cel care folosește calculatorul.  

�� Transfer în/din memoria RAM – orice programeste transferat 
parţial în memoria RAM atunci când este lansat în execuţie, iar de 
acolo el va fi executat succesiv. Tot aici, în memoria RAM, sunt 
plasate informaţiile în curs de prelucrare, şi are loc un transfer 
continuu de informaţii între memoria RAM şi toate celelalte 
dispozitive din calculator. Relaţia dintre capacitatea memoriei 
RAM și viteza de procesare a unui calculator este direct 
proporţională. Astfel, cu cât un calculator are mai multă memorie 
RAM, cu atât programele rulate au un spaţiu mai mare de manevră 
şi, în consecinţă, vor funcţiona mai rapid.  

�� Transfer între discuri – citirea informaţiilor de pe un spaţiu de 
stocare (disc) oarecare poate fi văzută tot ca o operaţie de intrare în 
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procesul de prelucrare a informaţiilor, iar scrierea informaţiilor pe 
disc poate fi văzută şi ca o operaţie de ieşire în acelaşi proces. Dat 
fiind că se pot citi informaţii de pe un disc şi se pot scrie pe un alt 
disc, acesta este un transfer de informaţii de pe un mediu de 
stocare pe altul. De pildă, se pot copia informaţii de pe hard-disk 
pe dischetă, apoi discheta poate fi transportată pe un alt calculator, 
unde informaţiile respective pot fi copiate de pe dischetă pe hard-
disk-ul acelui calculator. Operaţiile de transfer pe disc au loc 
aproape permanent în calculator.  

�� Comunicaţia în reţea – pentru un calculator conectat la o reţea, 
fie prin dispozitive de reţea, fie prin modem, au loc şi transferuri 
de informaţii către/dinspre alte calculatoare. În acest fel circulaţia 
informaţiilor este accelerată foarte mult, şi utilitatea calculatorului 
a crescut enorm în ultimul deceniu prin extinderea reţelelor şi prin 
posibilitatea conectării la reţeaua globală numită Internet.  

Informaţia este o noţiune foarte veche. Ea este utilizată cu diferite 
semnificaţii: suport al cunoştinţelor umane, unitate de măsura în 
informatica, ştire, noutate etc. Sensurile noţiunii de informaţie sunt foarte 
discutate şi interpretate de către fiecare disciplină care are tangenţă cu 
aceasta. 

Sensul acceptat de cei mai mulţi pentru noţiunea de informaţie este 
următorul: „informaţia defineşte fiecare din elementele noi conţinute în 
semnificaţia unui simbol sau grup de simboluri într-o comunicare, ştire, 
semnal, grup de imagini etc. prin care se desemnează concomitent o 
situaţie, o stare, o acţiune etc.” 

Pentru a fi percepută informaţia trebuie exprimată într-o formă 
concretă. Prin dată înţelegem un număr, o mărime, o relaţie etc. care 
serveşte la rezolvarea unei probleme sau care este obţinută în urma unei 
cercetări urmând a fi supusa unor prelucrări. Data poate fi considerată 
materia primă pentru informaţie. Ea este o informaţie potenţială, întrucât 
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prin prelucrare conduce la obţinerea informaţiilor, în informatică prin dată 
înţelegem "un model de prezentare a informaţiei accesibil unui anumit 
procesor (om, unitate centrală, program etc), model cu care se poate 
opera pentru a obţine noi informaţii despre fenomenele, procesele şi 
obiectele lumii reale". 

În literatura de specialitate, adesea se consideră că sistemele de calcul 
operează cu date, care constituie forma fizică, efectivă, a informaţiei şi 
numai prin asociere cu realitatea, putem spune ca sistemele de calcul 
prelucrează informaţii. În condiţiile acestea, datele furnizate la ieşire pot 
reprezenta o anumită informaţie pentru un utilizator şi o alta pentru alt 
utilizator. 

Uneori, în practică, noţiunea de informaţie este utilizată şi pentru a 
desemna datele sau invers. Acesta nu prezintă o importanţă deosebită 
pentru nespecialişti, pentru practica obişnuită, dar are o importanţă 
capitală în alte cazuri, de exemplu, pentru gestiunea organizaţiilor. Situaţia 
prezentată mai jos este edificatoare. 

Schematic relaţia dintre date şi informaţii se poate reprezenta astfel: 

 
 

Fig. 1.1. Relaţia date - informaţii 

unde dj... dn  reprezintă date 
     ij... im   reprezintă informaţii. 

Betlehem Steel, firma din SUA cu o cifră de afaceri de aproximativ 4,3 
miliarde dolari a angajat o echipa de 14 experţi de la IBM în vederea 
analizei sistemului informaţional. Concluzia furnizată de echipa de analişti 
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a fost că persoanele implicate în conducerea firmei, pe diferite niveluri, nu 
făceau distincţia date-informaţie şi deci se vehiculau prea multe date şi prea 
puţine informaţii. 

Problemele de mai sus derivă din generalitatea noţiunii de informaţie. 
Pentru omul obişnuit "informaţia este orice zgomot al mediului": melodia 
difuzată la radio sau vizionată la TV, telegrama, ştirea apărută în ziar etc. 
Specialistul în teoria informaţiei va înţelege măsura cantităţii de informaţie: 
inversul logaritmului în baza 2 din probabilitatea de apariţie a unui 
eveniment. Datele sunt utilizate pentru: 

•   transmiterea informaţiilor între oameni; 
•   păstrarea informaţiilor pentru o utilizare viitoare; 
•   obţinerea de noi informaţii prin prelucrări. 
Informaţia ia în considerare întotdeauna semnificaţia. De exemplu un 

tratat de medicina chineza scris în limba chineza constituie un ansamblu 
voluminos de date care nu poate fi exploatat de cineva care nu ştie, pe de o 
parte, chineza şi, pe de altă parte, medicina. De aici rezultă că o trăsătură 
fundamentală a informaţiei este subiectivitatea. Ceea ce poate fi o 
informaţie pentru o persoană, poate să nu însemne nimic pentru altele. Pe 
de altă parte, pornind de la acelaşi set de date, persoane diferite, prin 
prelucrări diferite, pot desprinde informaţii diferite. Dacă data are o 
existenţă fizică, tangibilă, informaţia există numai în receptor, fiind 
intangibilă. Se poate spune că informaţia este produsul inteligentei 
omeneşti. 

În ultimul timp, ca urmare a progreselor realizate în tehnologiile 
hardware şi software, materializate în cea de-a cincea generaţie de 
calculatoare electronice se apreciază că ne aflăm în etapa în care se face 
trecerea de la prelucrarea datelor la prelucrarea cunoştinţelor. S-a făcut 
trecerea de la calculatoare care calculează şi memorează date la calculatoare 
care raţionează şi informează. Denumirea de „calculator” devine improprie 
întrucât se prelucrează cunoştinţe. Termenul adecvat ar fi sisteme de 
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