
 
 
 

PRODUCEREA DOCUMENTELOR DIGITALE 
 
 1. Cine produce documentele digitale? 
 În ciuda unui prim impuls de a răspunde, documentele digitale nu sunt produse exclusiv de 
computer. Tehnologia digitală există pretutindeni astăzi, de la telefoanele mobile, la camerele foto-
video digitale. Desigur, în spatele tuturor acestor dispozitive stă un element comun, limbajul binar, 
care este citibil de către „maşină”. Dar indiferent despre ce dispozitiv este vorba, toate funcţionează 
pe logica unui computer (computer–computerize). Descrierea pe scurt a ceea ce înseamnă computer 
poate fi o cheie pentru înţelegerea funcţionării tuturor aparatelor de producţie a documentelor 
digitale.  
 Elementul de bază care produce documente digitale este computerul. El este compus din 
două structuri principale: hardware şi software. 
 
 
Căutaţi pe internet (HUwww.howstuffswork.comUH), sau în dicţionare de informatică definiţii pentru 
următoarele concepte:  
HARDWARE 
1. Componente (definiţii, rol, tipuri): procesor – CPU, memorie, placă de bază, sursă de alimentare, 

PCI, AGP, SCSI; placă video, audio; HDD; FDD, CD/DVD drive; porturi de conectare 
(serial, paralele, USB, SCSI) 

2. Periferice (definiţii, rol): tastatură, mouse, monitor (diferenţa în reproducerea imaginii, 
importanţa reglajului— gamut); suporţi externi de memorie (prezentare); printer, scanner, 
camere video/foto digitale 

3. Transmisia de date între computere: modem, cablu, fibră optică, fire-wire, bluetooth, radio, 
infraroşu 

4. Cum funcţionează un computer (prezentare): POST; Încărcare sistem de operare+drivere; 
aplicaţii  
 
 
Matthew Titcombe, Linux Vs. Macintosh Vs. Windows - The Great PC Debate la 
HUhttp://journals2.iranscience.net:800/www.pmmag.comUH (10.10.2006) 
O analiză asupra sistemelor de operare: LINUX, MACINTOSH OR WINDOWS? 

Stabilitate: 
1. Linux este platforma cea mai stabilă 
2. Macintosh  
3. Windows  
 
Hardware 
1. Windows, care doar manevrează softurile; este sarcina producătorilor de softuri să le facă stabile şi 
compatibile cu Windows. Deoarece sunt însă atâtea variante şi abordări, sistemul devine instabil.  
2. Macintosh - Apple – deţine, proiectează şi construieşte propriile sale computere. Implicit, asta îl face mai 
stabil pe termen lung.  
3. Linux este încă nou şi nu este compatibil cu toate dispozitivele hardware existente 
 
Uşurinţa în utilizare 
1. Macintosh 
2. Windows  
3. Linux  
 
Disponibilitatea Hardware/software  
1. Windows  
2. Macintosh  
3. Linux 
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Câştigătorul 
1. Windows deoarece are aplicaţiile necesare pentru a face o afacere să meargă.  
2. Macintosh, pentru utilizarea în birouri d emică amploare, care efectuează activităţi standard de culegere text 
şi foloseşte aplicaţii business 
3. Linux, pentru profesioniştii în computere  

 
 
 
 2. Cum se „produc” documentele digitale 
 Pentru utilizatorul uman, documentele digitale se scriu într-un limbaj natural. În codul 
maşină, documentele se scriu în limbaj binar, adică totul este transformat într-o bază de numeraţie – 
baza 2. 

Oamenii, în mod curent, folosesc 10 cifre pentru a reda unităţile numerice din lumea lor. Asta 
înseamnă, în limbaj matematic, că se foloseşte baza de numeraţie 10. Sistemul probabil s-a format 
deoarece avem 10 degete, dar dacă am evolua spre 8 degete, probabil că şi sistemul de numeraţie ar 
deveni un sistem în baza 8. Ideea de bază este că, în funcţie de diverse situaţii, se pot folosi baza de 
numeraţie diferite. Astfel, computerele folosesc baza de numeraţie 2, cunoscut sub numele de 
sistem binar. Raţiunea acestei alegeri ţine de faptul că acest sistem este uşor de adaptat tehnologiei 
curentului electric (cu 2 poziţii: pornit şi oprit).  
 Elementul de bază ca purtător de informaţiei în sistemul digital este bit-ul (). Acesta este 
echivalentul digit-ului. Un digit este o poziţie din cadrul unui număr, care poate lua valori între 0 şi 
9. Digiţii sunt combinaţi între ei pentru a forma numere mai mari. De pildă, 203 are 3 digiţi, iar 
200354 are 6 digiţi. Revenind la calculatoare, acestea operând în baza 2, digiţii pot lua doar două 
valori: 0 şi 1, adică valori binare, de unde denumirea: BInary digiT. Biţii sunt rareori singur în 
computere, cel mai adesea ei fiind grupaţi în colecţii de câte 8, numite bytes. „De ce sunt 8 biţi într-
un byte? O întrebare similară este «De ce sunt 12 ouă într-o duzină?» Pur şi simplu byte-ul pe 8 biţi 
este ceva ce s-a constat empiric ca fiind eficient în ultimii 50 de ani”.  
 Cu byte-ul pe 8 biţi pot fi reprezentate în baza de numeraţie 2 un total de 256 valori, între 0 
şi 255. Un byte este ffrecvent folosit pentru  reprezenta un caracter individual în format text. În 
cadrul setului de caractere ASCII, fiecare valoare între 0 şi 127 este atribuit unui anumit caracter. 
Majoritatea computerelor extind setul de caractere ASCII pentru a folosi întreaga gamă de 256 de 
caractere disponibile. Prin combinaţia acestor 256 de caractere sunt produse toate fişierele şi 
formatele la nivel digital, de la simplul text până la structuri multimedia.  
 
 
Experiment: deschideţi în Notepad un fişier, scrieţi 12 caractere (inclusiv spaţiul liber dinte cuvinte) 
şi salvaţi fişierul. Verificaţi apoi mărimea fişierului: va fi de 12 bytes, pentru că fiecare caracter 
consumă un b`yte.  
 
 Unităţile de mărime a datelor sunt exprimate în bytes, însoţit, cel mai adesea, de prefixe:  
 

Nume Abreviere Mărime 
Kilo K 210 = 1,024 

Mega M 220 = 1,048,576 
Giga G 230 = 1,073,741,824 
Tera T 240 = 1,099,511,627,776 
Peta P 250 = 1,125,899,906,842,624 
Exa E 260 = 1,152,921,504,606,846,976 
Zetta Z 270 = 1,180,591,620,717,411,303,424 
Yotta Y 280 = 1,208,925,819,614,629,174,706,176  
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 3. Cum se stochează datele 
 Principalul suport de informaţie într-un computer este hard-disk-ul. Din punct de vedere al 

stocării datelor, aceste se prezintă ca nişte platane, având câte două feţe (inferioară şi superioară). 

Fiecare faţă, prezintă nişte cercuri concentrice, numite piste. Pe aceste piste, există sectoare de 

dimensiuni fixe, de 512 b, care reprezintă cea mai mică unitate de stocare. Toate datele referitoare 

la structurile înscrise pe disc şi unde pot fi regăsite se înscriu automat într-un fişier cu informaţie 

structurată, numit Tabela de alocare a fişierelor (FAT).  

 În afara acestui suport de informaţie, computerele pot folosi suporţi externi, de la dischete la 

stick-uri de memorie. Despre unele dintre acestea, ca suporţi de lungă durată, se va discuta în 

cursurile următoare.  
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