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CAPITOLUL 1 
 

1. Sistemul de operare. Definiţie. Caracteristici. 
 

1.1. Generalităţi 
 

Sistemul de operare este componenta software cea mai importantă a unui 
calculator numeric. Din acest motiv, performanţele unui sistem de calcul sunt în mod 
esenţial influenţate de performanţele sistemului de operare. În prezent există nu număr 
foarte mare de sisteme de operare, fiecare dintre acestea prezentând anumite avantaje 
pentru diferite situaţii de utilizare a unui sistem de calcul. Prezenţa unui sistem de 
operare nu este absolut necesară pentru funcţionarea unui calculator. Sisteme de calcul 
mai simple sau mai complexe pot funcţiona cu programe ce au doar rol de gestionare a 
resurselor calculatorului, fără ca partea de interfaţă cu utilizatorul să fie foarte 
dezvoltată. În general, astfel de sisteme de calcul sunt reprezentate de calculatoare de 
proces de complexitate relativ redusă care nu necesită intervenţia operatorului decât prin 
comenzi simple. În acest caz, sistemul de operare este înlocuit cu un program de 
complexitate mai redusă, numit în general program monitor. Din acest punct de vedere, 
calculatoarele pot fi împărţite în două mari categorii: calculatoare de uz general şi 
calculatoare specializate. Prin calculator de uz general înţelegem, în acest context, un 
calculator numeric ce poate acoperi o gamă largă de aplicaţii şi la care dialogul cu 
operatorul uman este consistent. Calculatoarele specializate au un domeniu îngust de 
aplicare ele fiind destinate anumitor aplicaţii bine definite, având o funcţionare 
autonomă şi la care intervenţia operatorului uman este redusă sau chiar inexistentă. De 
exemplu, partea de comandă a unei imprimante este reprezentată de fapt de un 
microsistem. Chiar şi pentru imprimantele foarte performante, dialogul cu operatorul se 
rezumă la apăsarea câtorva butoane şi aprinderea unor diode LED. Pentru creşterea 
gradului de confort a utilizatorului, marea majoritate a imprimantelor actuale pot 
dialoga prin intermediul interfeţei cu sistemul de calcul la care este conectată, utilizând 
posibilităţile sistemului de operare a acestuia în scopul afişării unor mesaje sau 
introducerea unor comenzi. Legătura dintre programul monitor ce se găseşte în memoria 
microsistemului imprimantei şi sistemul de operare al calculatorului la care este 
conectată imprimanta este asigurată de către programul driver. Pentru calculatoarele 
specializate de complexitate mare există sisteme de operare de tip special care acoperă 
necesităţile unor astfel de sisteme de calcul. În prezent se manifestă tendinţa de a 
generaliza utilizarea sistemelor de operare destinate sistemelor de calcul de uz general 
(în special a sistemelor de operare Windows, Windows NT şi UNIX şi variante ale 
acestora) şi la sistemele de calcul specializate. Această tendinţă este justificată din cel 



puţin două puncte de vedere. În primul rând, comanda sistemelor de calcul specializate 
devine mult mai simplă pentru o clasă mult mai mare de utilizatori, trecerea de la 
operarea pe un calculator de uz general pe unul specializat făcându-se fără probleme 
majore iar în al doilea rând, creşterea complexităţii şi a performanţelor sistemelor de 
operare destinate calculatoarelor de uz general, precum şi apariţia în structura acestora a 
unor elemente specifice sistemelor de operare specializate, permite utilizarea sistemelor 
de operare destinate calculatoarelor de uz general şi la calculatoarele specializate. 

În figura 1.1 este prezentată schematic structura programelor unui calculator 
numeric. 
 

Structura fizică 
a calculatorului 

(hardware) 

BIOS 

Sistem de 

operare 

Aplicaţii 

utilizator 

Fig. 1.1. Structura programelor unui calculator 
numeric 

Dialog cu 
operatorul prin 
intermediul unui 
limbaj de 
comandă 

 
Sistemul de programe a calculatorului este compus în general din programul 

BIOS, sistemul de operare şi programele de aplicaţie. Toate aceste programe 
interacţionează între ele funcţionând ca veritabile interfeţe. Astfel, programul BIOS este 
o interfaţă între structura fizică a calculatorului (componenta hardware) şi sistemul de 
operare iar sistemul de operare este o interfaţă între programul BIOS şi programele de 
aplicaţie. Folosirea unei astfel de structuri permite modificarea unei componente fizice 
sau de program fără a fi necesară schimbarea celorlalte componente (de exemplu 
schimbarea unei interfeţe seriale nu va necesita modificări în programul de aplicaţie 
care utilizează această componentă sau a sistemului de operare, ci doar modificări la 
nivelul programului BIOS), obţinându-se astfel o mare flexibilitate şi portabilitate a 
sistemului de programe. Portabilitatea se referă la proprietatea unui program de a fi rulat 
fără modificări pe calculatoare cu configuraţii diferite. 

Din cele prezentate rezultă că sunt posibile mai multe definiţii pentru sistemul de 
operare în funcţie de destinaţia şi caracteristicile acestuia. 

În general, un sistem de operare este un ansamblu de programe de control şi de 
serviciu care ghidează un calculator în executarea sarcinilor sale şi asistă programele de 
aplicaţie şi utilizatorul prin intermediul anumitor funcţiuni. Sistemul de operare trebuie 
deci să fie capabil să asigure o interfaţă între calculatorul propriu-zis şi utilizator. El este 
deci interpretul cerinţelor utilizatorului, exprimate într-un limbaj de control (sau de 
comandă). 
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1.2. Caracteristicile sistemelor de operare 
 

Aşa cum s-a arătat, multitudinea sistemelor de operare existente în prezent, 
impune stabilirea unor caracteristici pe baza cărora să poată fi realizată o evaluare a 
performanţelor acestora şi a adecvanţei la scopul propus. Chiar dacă la momentul actual 
există câteva sisteme de operare consacrate care domină piaţa, de multe ori raportul 
performanţă/preţ nu este în favoarea acestora, în anumite domenii de aplicare. În acelaşi 
timp, există încă o dispută aprinsă între specialişti, asupra criteriilor de performanţă 
minime la care trebuie să răspundă un sistem de operare, în aşa fel încât acesta să fie 
corespunzător unui anumit domeniu de aplicare. Punerea în evidenţă a anumitor atribute 
ale sistemelor de operare constituie însă singura modalitate de a obţine anumiţi termeni 
de comparaţie a sistemelor de operare, fără ca aceştia să aibă un caracter absolut şi 
exhaustiv. În continuare sunt prezentate pe scurt câteva elemente ce pot fi luate în 
considerare atunci când se face evaluarea unui sistem de operare. 

1. Timpul de răspuns: exprimă durata intervalului delimitat de lansarea unei 
cereri de serviciu şi achitarea acesteia de către sistem. Acest atribut are în 
general două componente şi anume: timpul de aşteptare pentru ca cererea 
respectivă să fie luată în consideraţie şi timpul de execuţie propriu-zis a 
acestei cereri. 

2. Simultaneitatea utilizării: măsoară gradul în care un sistem poate să lucreze 
în acelaşi timp pentru mai mulţi utilizatori sau să execute mai multe lucrări 
ale aceluiaşi utilizator. Un alt aspect al acestui atribut este capacitatea de a 
funcţiona simultan, fie prin multiplexarea unui singur procesor intrare-ieşire, 
fie prin existenţa mai multor procesoare de acest tip. 

3. Eficienţa: măsoară proprietatea unui sistem de a folosi în mod optim 
resursele de care dispune. 

4. Partajarea şi protecţia: caracterizează nivelul la care utilizatorii au 
posibilitatea să utilizeze în comun informaţia prezentă în sistem şi nivelul la 
care pot să comunice între ei, în deplină siguranţă (în sensul evitării 
accesului neautorizat şi/sau alterării intenţionate sau accidentale a 
informaţiei). 

5. Generalitatea, flexibilitatea, extensibilitatea: măsoară gradul în care un 
sistem poate fi folositor şi adaptabil unui context specific (exprimat prin 
nivelul de limitare impus programelor utilizatorului), precum şi gradul în 
care se pot include în sistem noi componente hardware şi software fără 
eforturi de proiectare şi programare suplimentare. 

6. Fiabilitatea şi disponibilitatea: exprimă proprietatea unui sistem de operare 
de a funcţiona fără defecte (pene, blocaje) un anumit timp şi de a evita goluri 
în funcţionare din cauza defectării uneia sau mai multor componente ale sale. 
Acest atribut poate fi interpretat fie prin necesitatea de a avea o fiabilitate 
totală (obţinută  prin prevederea unor componente cu un grad înalt de 
siguranţă în funcţionare şi dublarea lor), fie prin toleranţa la defecţiuni care 
asigură degradarea lentă a performanţelor (fără a scădea sub anumite limite 
acceptate). 

7. Transparenţa şi vizibilitatea: exprimă pe de o parte proprietatea unui 
sistem de a face invizibil utilizatorului ceea ce se află sub interfaţa de 
utilizare care i se oferă şi pe de altă parte, capacitatea lui de a permite 
utilizatorilor săi să obţină anumite informaţii despre modul cum el lucrează, 
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informaţii de care în mod teoretic ei nu au nevoie pentru a beneficia de o 
utilizare completă, însă care ar putea să-i ajute la obţinerea unei utilizări mai 
eficiente. 

 
1.3. Tipuri de sisteme de operare 

 
Pe baza caracteristicilor sistemelor de operare enunţate anterior se poate face o 

clasificare a acestora, clasificare recunoscută aproape unanim: 
 

o sisteme secvenţiale; 
o sisteme cu multiprogramare; 
o sisteme cu prelucrare multiplă; 
o sisteme în timp real. 

 
Majoritatea sistemelor de aceste tipuri recunosc programul ca cea mai mică 

unitate de prelucrare, căreia i se atribuie o identitate şi pe care un utilizator o poate 
prezenta spre execuţie. Unele sisteme oferă în plus posibilitatea ca un program să fie 
considerat ca un ansamblu de sarcini (task) ale căror execuţii (inclusiv în paralel) 
contribuie la atingerea obiectivului urmărit de acest program. 

Un sistem secvenţial (batch processing – prelucrare pe loturi) execută la un 
moment dat un singur program, care trebuie terminat înainte ca un alt program să fie 
luat în consideraţie. În acest caz timpul de răspuns este de obicei mare. 

Sistemele cu multiprogramare (multiprogramming) acceptă la un moment dat 
mai multe programe în memoria centrală partajată, acestea aflându-se în diferite stadii 
de execuţie. Execuţia acestor programe se realizează prin multiplexarea unităţii centrale. 
Acelaşi sistem poate să permită execuţii secvenţiale sau interactive. În ultimul caz se 
poate ajunge la tehnici sofisticate de gestiune a resurselor de calcul, în scopul obţinerii 
unui timp de răspuns cât mai mic şi a unei eficienţe de utilizare maximă. Pentru un 
sistem interactiv timpul de răspuns este un atribut deosebit de important. 
Simultaneitatea utilizării este definită de nivelul multiprogramării, care depinde în mod 
hotărâtor de viteza unităţii centrale, de capacitatea memoriei principale şi de perifericele 
disponibile. 

Un sistem de calcul cu prelucrare multiplă (multiprocessor) dispune de mai 
multe procesoare, care pot executa simultan unul sau mai multe programe. Utilizarea 
efectivă a prelucrării multiple necesită atributul de multiprogramare. Execuţia simultană 
a unui singur program de către mai multe unităţi presupune existenţa posibilităţii de a 
descompune acest program în mai multe sarcini (multitasking). 

Se remarcă însă că nici multiprogramarea şi nici multitasking-ul nu impun 
capacitatea de prelucrare multiplă. 

Sistemele în timp real sunt în general dedicate anumitor tipuri de funcţiuni şi 
trebuie ca valorile anumitor atribute să se încadreze în limite uneori extrem de 
restrictive. Timpul real este o noţiune utilizată pentru caracterizarea operaţiilor ce se 
desfăşoară în sincronism cu evenimentele lumii exterioare. Un sistem are o comportare 
în timp real dacă deciziile elaborate de acesta sunt emise la momentul oportun, adică 
sunt aplicate procesului condus înainte ca ele să-şi piardă valabilitatea. 
 
 
 



 10

1.4. Obiectivele sistemelor de operare 
 

Aceste clase de sisteme nu sunt nici disjuncte şi nici exhaustive, din punct de 
vedere al criteriilor de clasificare luate în consideraţie. Majoritatea sistemelor existente, 
analizate prin prisma obiectivelor pe care le urmăresc, pot fi încadrate în mai multe 
clase, dar caracteristicile lor sunt mai mult sau mai puţin reprezentative pentru aceste 
clase. 

O trecere în revistă a sistemelor de operare existente scoate în evidenţă o 
varietate de obiective urmărite în realizarea acestora, care pot fi grupate astfel: obiective 
generale, obiective comerciale, obiective specifice sistemelor interactive şi în timp real, 
obiective diverse. Printre obiectivele generale se numără în primul rând maximizarea 
eficienţei şi generalităţii sistemului, precum şi minimizarea erorilor sistemului de 
operare (ca obiective primare) şi în al doilea rând maximizarea transparenţei sistemului 
şi a securităţii datelor (ca obiective secundare). Obiectivele comerciale vizează 
maximizarea satisfacţiei utilizatorilor şi a interesului potenţial pentru alţi utilizatori. În 
ceea ce priveşte sistemele interactive, se menţionează minimizarea timpului de răspuns, 
prelucrarea directă a datelor, maximizarea posibilităţilor de acces la distanţă şi 
optimizarea controlului comunicaţiilor. În cazul sistemelor în timp real trebuie 
prevăzută posibilitatea actualizării şi/sau regenerării directe a sistemului, ceea ce 
constituie exemple de obiective specifice. Printre obiectivele diverse se aminteşte 
minimizarea efortului de concepţie-realizare a sistemului. 

Indiferent de obiectivele unui sistem de operare, acesta trebuie să pună la 
dispoziţia utilizatorului mijloace prin care acesta să poată crea, stoca, regăsi (pentru a 
prelucra) şi distruge informaţia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL 2 
 

2. Administrarea informaţiei 
 

2.1. Generalităţi 
 
 

Informaţia prezentată în sistem este constituită din obiecte pe care utilizatorul 
efectuează diverse prelucrări. Pentru aceasta sistemul trebuie să-i ofere mijloace de 
creare, regăsire, modificare şi distrugere a obiectelor. Fiecărui obiect i se asociază o 
reprezentare externă, folosită de utilizator, şi o reprezentare internă, determinată de 
suportul hardware. Accesul la reprezentarea (externă sau internă) a unui obiect se 
realizează cu ajutorul unor funcţii de acces. 

Problematica administrării informaţiei constă în conversia reprezentării externe 
şi a funcţiilor de acces asociate, în reprezentarea internă şi funcţiile de acces 
corespunzătoare tuturor obiectelor sistemului. 
 

2.2. Reprezentarea şi existenţa obiectelor 
 

Utilizatorul defineşte obiecte utilizând identificatori, care respectă o anumită 
sintaxă proprie unui limbaj de programare. Aşadar, din punct de vedere extern, 
identificatorul desemnează un anumit obiect - care poate fi la rândul lui o informaţie ce 
permite accesul la un alt obiect, caz în care un obiect reperează alt obiect (fig. 2.1.). 

 
. . . 

identificator . . . 
obiect/reper

obiect

D
Ri

Fig. 2.1. Definirea obiectelor 

 
Prin compunerea funcţiei de acces D cu una sau mai multe funcţii de acces Ri, se 

obţine calea de acces la un obiect, care permite, la un moment dat, trecerea de la 
identificator la obiectul propriu-zis. 

Memoria, ca suport al informaţiei, poate fi privită la acest nivel ca un şir de 
amplasamente caracterizate în orice moment printr-un conţinut. Un amplasament poate 
avea o dimensiune oarecare fiind accesibil ca un tot şi transparent pentru utilizator. Un 
 11
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proces (care materializează execuţia unui program) desemnează un amplasament printr-
un nume folosit de unitatea centrală pentru a citi şi eventual modifica conţinutul acestui 
amplasament. În continuare, pentru simplitate, prin proces se va înţelege atât un 
program (ca entitate într-un sistem de calcul) cât şi execuţia acestuia, în funcţie de 
context. 

Sistemul trebuie să asigure transformarea reprezentării externe a unui obiect şi a 
funcţiilor de acces asociate în reprezentarea internă şi funcţiile de acces 
corespunzătoare, după cum urmează. Reprezentarea externă este convertită în cuplul 
(amplasament, conţinut), iar numele amplasamentului devine numele obiectului.  

Termenul nume este folosit pentru a desemna un amplasament, termenul de 
adresă fiind rezervat pentru celulele memoriei fizice. Obiectul reprezentat prin 
(amplasament, conţinut) se poate deplasa în memoria fizică şi, în general, schimbarea 
adresei fizice a unui amplasament nu afectează numele lui. 

Un obiect căruia i s-a asociat o cale de acces este numit accesibil. Atunci când 
un obiect este accesibil mai multor utilizatori, eventual cu drepturi diferenţiate, se spune 
că obiectul respectiv este partajat. 

Ansamblul obiectelor accesibile unui proces se împart în două părţi disjuncte: 
obiectele private ale procesului şi cele potenţial partajabile. 

Este important de remarcat faptul că în unele situaţii, acelaşi nume permite 
accesul la reprezentări diferite; este cazul proceselor reentrante la care, în timpul 
execuţiei, un nume conduce la reprezentări diferite, proprii condiţiilor de execuţie a 
fiecărui proces în parte. 

Perioada de timp în care un obiect este accesibil se numeşte durată de existenţă a 
acestuia. 
 

2.3. Stabilirea căii de acces 
 

Construcţia căii de acces la un obiect prin compunerea funcţiilor de acces ataşate 
este numită legătură, iar atunci când calea de acces este completă se spune că obiectul 
este legat. 

Considerând doi paşi ai unei căi de acces, o1F1o2 şi o2F2o3, care permit accesul 
de la obiectul o1 la obiectul o3 prin compunerea funcţiilor de acces F1 şi F2, 
calea de acces poate fi construită prin substituţie sau prin înlănţuire. 
Prin metoda substituţiei se fixează, o dată pentru totdeauna, o nouă funcţie de 

acces F3 cu ajutorul căreia se atinge ţinta dorită, o1F3o3. Această metodă are avantajul 
că accesul este rapid dar, în schimb, se constată o pierdere de informaţie.; în cazul de 
faţă o2 este iremediabil pierdut. 

Prin metoda înlănţuirii, la fiecare acces este parcursă calea o1F1o2F2o3. Aşadar 
nu se pierde informaţia, în schimb accesul este mai lent. 
 

2.4. Interfaţa cu administrarea resurselor 
 

Natura obiectelor şi prevederea posibilităţii partajării acestora nu determină în 
întregime reprezentarea lor; trebuie ţinut cont şi de limitarea dimensiunii suportului 
fizic. Memoriile sunt limitate din punctul de vedere al capacităţii şi prezintă timpi de 
acces foarte variaţi. În plus instrucţiunile nu pot fi executate decât dacă se află în 
memoria centrală, ceea ce impune un grad de mobilitate a obiectelor pe suporturile 
fizice disponibile. Această interferenţă cu gestiunea resurselor fizice complică 



administrarea informaţiei şi pentru a separa cele două funcţiuni s-a introdus noţiunea de 
memorie fictivă, definită ca fiind o memorie principală ipotetică suficient de mare 
pentru a conţine toate obiectele sistemului. Orice obiect al sistemului are o structură 
proprie, care poate fi reprezentată astfel, fără restricţii de capacitate, în memoria fictivă 
(fig. 2.2.). 
 

 
obiectele 
sistemului 

 
Memoria 

fictivă 
ADMINISTRARE 

NUME 
ADMINISTRARE 

RESURSE

 
MEMORIA 

FIZICĂ 

Fig. 2.2. Administrarea resurselor 

 
Noţiunile de memorie fictivă şi memorie virtuală sunt similare, dar ele se 

deosebesc prin faptul că prima este asociată sistemului pe când cea de-a doua este 
proprie noţiunii de proces. 

În afară de memorie, obiectele pot necesita acces la diverse resurse cum sunt 
perifericele. Accesul poate fi cerut simultan de mai multe obiecte (în cazul prelucrării 
paralele) şi, în general, sistemul trebuie să realizeze arbitrarea accesului la astfel de 
resurse. Şi aici se poate vorbi de periferice fictive care pot fi multiplicate oricât de mult 
în aşa fel încât să fie satisfăcute toate cererile. 
 

2.5. Structura unui proces 
 

Procesul ca entitate dinamică care materializează execuţia unui program, are 
acces la obiecte prin intermediul instrucţiunilor şi a operaţiilor programate. Un proces 
poate fi considerat ca un obiect construit de un alt proces care poate deci să-l 
manipuleze cu ajutorul anumitor operaţii programate. Printre aceste operaţii se numără 
cele de blocare şi de activare a unui proces care permit trecerea acestuia în starea blocat 
respectiv activ. 

Privit ca obiect, un proces are o structură care cuprinde: segmentele executabile 
care realizează operaţiile posibile pe acesta, stiva procesului şi un anumit număr de 
segmente care conţin informaţii proprii procesului respectiv, cum ar fi starea sa, 
prioritatea sa, numele utilizatorului căruia îi este asociat etc. Ca orice obiect construit, 
această structură este reprezentată printr-un domeniu al cărui descriptiv conţine 
capacităţile segmentelor. 
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CAPITOLUL 3 
 

3. Administrarea resurselor 
 

3.1. Generalităţi 
 

Activitatea unui proces este precedată de anumite acţiuni menite să asigure 
prezenţa în memoria centrală a informaţiilor care îl definesc şi disponibilitatea unui 
procesor (unităţi centrale). Îndeplinirea acestor deziderate presupune existenţa unor 
entităţi logice (module executabile, structuri de date etc.) şi fizice (memorie principală, 
dispozitive periferice, procesor etc.), indispensabile execuţiei, care constituie resursele 
procesului. De cele mai multe ori cantitatea de resurse solicitată la un moment dat 
depăşeşte disponibilităţile unei configuraţii de calcul. În consecinţă, sistemul de operare 
trebuie să-şi asume responsabilitatea repartizării, utilizatorilor săi, a resurselor de care 
dispune. Componentele sistemului de operare prin care se materializează funcţiunea de 
administrare a resurselor se numesc alocatoare. Realizarea alocatoarelor presupune 
definirea unei strategii globale a cozilor de aşteptare organizate pentru diferite tipuri de 
resurse, existenţa unui ansamblu de informaţii care permit reprezentarea resurselor şi 
organizarea cozilor asociate, precum şi stabilirea evenimentelor care guvernează 
legăturile dintre aceste cozi. 
 

3.2. Resurse, cereri, alocare 
 
RESURSE 
 

Componentele sistemului de programe (software) şi cele ale calculatorului 
(hardware), utilizate de cele mai multe ori prin intermediul programelor, sunt resurse 
reale ale sistemului de calcul. 

În practică, un sistem de operare dispune de o cantitate limitată de resurse reale 
şi în cele mai multe cazuri ea este inferioară sumei cererilor venită din partea 
utilizatorilor. În ciuda acestui fapt, sistemul de operare poate crea fiecărui utilizator 
iluzia că posedă o resursă proprie chiar dacă aceasta în realitate există într-un singur 
exemplar. Acest lucru este posibil prin introducerea noţiunii de resursă virtuală, cum ar 
fi de exemplu memoria virtuală sau perifericele virtuale. 

În cazul dispozitivelor de intrare-ieşire, perifericul virtual este reprezentat printr-
o zonă de memorie secundară cu acces direct, care este folosită ca suport intermediar 
pentru schimbul de informaţii între un proces şi un periferic real. Procesul consumator 



de resurse lucrează cu perifericul virtual, iar transferul între perifericele virtuale şi cele 
reale este realizat de un proces al sistemului de operare (fig. 3.1.). 

 
PROCESE 
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CONTROL 
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PROCES 

CONTROL 
IEŞIRI 

SUPORT 
PERIFERICE 
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IEŞIRE 

  INTRARE
INTRARE 

UNICĂ 

IEŞIRE 
UNICĂ 

Fig. 3.1. Utilizarea perifericelor virtuale 

 
Unele resurse de calcul nu pot fi folosite decât de un singur proces la un moment 

dat şi, în consecinţă, atunci când există mai mulţi solicitanţi accesul la acestea trebuie 
serializat. Printre aceste resurse, numite cu acces unic, se pot enumera: unitatea centrală, 
zonele de memorie principală alocate proceselor, imprimanta, unităţile de benzi 
magnetice, procedurile neentrante, fişierele private sau cu protecţie de acces etc. 

Spre deosebire de acestea, există resurse care permit utilizarea lor simultană de 
către mai multe procese. Acestea se numesc resurse cu acces multiplu. Se pot da 
exemplu multiplexoarele, unităţile de discuri magnetice, procedurile reentrante, fişierele 
utilizate în citire etc. 

Se spune despre o resursă alocată unui proces că poate să facă obiectul unei 
retrageri dacă sistemul de operare poate să o retragă posesorului înainte ca acesta să fi 
terminat utilizarea pe care şi-a propus-o. Retragerea unei resurse, provocată de anumite 
evenimente, presupune luarea unor măsuri de prevedere pentru: a împiedica distrugerea 
procesului posesor şi a permite reluarea procesului din punctul în care a fost întrerupt. 
Exemplul tipic de resursă recuperabilă este unitatea centrală care poate fi retrasă (cu 
salvarea vectorului de stare) unui proces activ în scopul lansării unui proces prioritar. 
Înainte ca procesul întrerupt să fie reactivat, vectorul său de stare este restaurat şi 
execuţia lui este continuată. 

Dacă într-un sistem de calcul o resursă de un anumit tip există în mai multe 
exemplare, este posibil ca din punctul de vedere al solicitantului să nu conteze ce 
exemplar i se alocă. O astfel de resursă se numeşte banalizată. Se pot da ca exemplu 
zonele sau paginile de  memorie principală libere, pistele unui disc, unităţile de benzi 
magnetice etc. 

Pentru administrarea resurselor unui sistem de calcul, sistemul de operare are 
nevoie de anumite informaţii privind unitatea de alocare, modul de reprezentare a 
resurselor, durata şi beneficiarul alocării. Alegerea unităţii de alocare depinde de natura 
resursei şi de strategia de alocare preconizată. 
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CERERI 
 

Pentru a stabili strategiile de alocare ale diverselor resurse ale unui sistem de 
calcul trebuie identificate atât originea (sursa) cererilor de alocare cât şi forma sub care 
acestea sunt prezentate. Cererile de alocare se pot prezenta sub două forme: implicit şi 
explicit. De exemplu un proces care trece din starea blocat în starea întrerupt devine în 
mod automat (implicit) pretendent la ocuparea unităţii centrale. Cererile explicite de 
alocare sunt făcute în general prin instrucţiuni ale limbajului de comandă. 

Totalitatea cererilor (explicite şi implicite) de resurse care trebuie satisfăcute la 
un moment dat constituie încărcarea sistemului. 
 
ALOCARE 
 

Alocarea constă în totalitatea acţiunilor prin care sistemul prin alocatoarele 
corespunzătoare, reuşeşte să satisfacă cererile de resurse. Orice cerere este prezentată în 
ultimă instanţă alocatorului resurselor de tipul solicitat. Alocatorul răspunde la fiecare 
cerere în conformitate cu strategia de alocare stabilită, după consultarea stării resursei 
dorite. Strategia adoptată pentru o clasă de resurse se poate încadra în unul din cazurile: 
satisfacerea oricărei noi cereri, refuzarea cererii în situaţia în care resursa nu este 
disponibilă, amânarea satisfacerii cererii cu înregistrarea ei într-o coadă de aşteptare. 

Satisfacerea oricărei cereri noi presupune disponibilitatea resursei în cauză şi 
actualizarea catalogului resursei după alocare. 

O cerere se soldează cu un refuz în cazul în care resursa nu este disponibilă şi 
nici nu s-a prevăzut o coadă de aşteptare asociată. Solicitantul primeşte refuzul şi 
acţionează în conformitate cu o strategie proprie. 

Administrarea unei cozi de aşteptare asociată resursei permite înregistrarea 
cererilor care nu pot fi satisfăcute imediat şi luarea lor în consideraţie, în conformitate 
cu organizarea cozii, la apariţia unui din evenimentele: modificarea stării resursei ca 
urmare a unei eliberări efectuate de unul din posesori, semnalizarea printr-un eveniment 
exterior a unei retrageri posibile, sau dispariţia unei condiţii de nealocare. 

În momentul în care condiţiile de alocare sunt îndeplinite, se realizează alocarea 
propriu-zisă în conformitate cu algoritmul prevăzut şi se actualizează catalogul resursei 
respective. 
 

3.3. Administrarea resurselor de calcul 
 

Resursele de calcul sunt constituite din unitatea centrală (cazul sistemelor 
monoprocesor) sau unităţile centrale (cazul sistemelor multiprocesor). La un moment 
dat un singur proces poate fi în curs de execuţie pe o unitate centrală şi se spune că 
aceasta este alocată procesului respectiv. Dacă mai multe procese solicită serviciile 
procesorului este necesară planificarea lor în execuţie, care constă în administrarea 
unei/unor cozi de aşteptare. Punerea în practică a strategiei de alocare alese cade în 
sarcina alocatorului unităţii centrale, care trebuie să satisfacă cererile ce-i sunt 
prezentate. Totodată el trebuie să respecte anumite restricţii cum ar fi: asigurarea 
terminării execuţiei oricărui proces într-un interval de timp finit (eventual înainte de un 
termen cerut de utilizator), respectarea unei priorităţi prestabilite între procese. 

Principalele tipuri de strategii utilizate pentru administrarea resurselor de calcul 
sunt strategiile pe bază de prioritate, strategiile pe bază de termen sau combinaţii ale 



acestora. De asemenea strategiile de alocare a unităţii centrale pot fi strategii cu un pas 
sau strategii cu mai mulţi paşi. Aceste tipuri de bază nu sunt utilizate în general ca atare, 
sistemele de operare actuale utilizând strategii sofisticate obţinute prin combinatrea 
acestor tipuri de bază. 
 
Strategii pe bază de prioritate 

 Prioritatea este un număr asociat fiecărui program (proces) - indicată în mod 
explicit de utilizator sau evaluată de sistem pe baza unor indicaţii date de utilizator (de 
exemplu, necesităţi de resurse) şi a unor informaţii de control obţinute prin măsurători. 

 Planificarea lucrărilor este făcută într-o singură coadă în care procesele sunt aşezate 
în ordinea priorităţii sau mai multe cozi, fiecare coadă de aşteptare având o anumită 
prioritate. În acest din urmă caz lucrările dintr-o anumită coadă sunt luate în considerare 
numai în momentul când toate cozile asociate priorităţilor mai mari sunt vide. 

 Implementarea poate fi făcută cu sau fără rechiziţia unităţii centrale, în caz 
afirmativ, la introducerea unei noi lucrări se întrerupe lucrarea în curs şi se compară 
priorităţile lor; dacă prioritatea noii lucrări sosite este mai mare, unitatea centrală este 
retrasă celei în curs, care se întoarce în coada de aşteptare şi este alocată noii lucrări. 
 
Strategii pe bază de termen 

 Când terminarea execuţiei unor lucrări este imperativă (conducerea în timp real a 
proceselor) strategia pe bază de prioritate poate fi nesatisfăcătoare. 

 Pentru a imagina o strategie de planificare corespunzătoare este necesar să se 
cunoască durata de execuţie a lucrării în cauză, dar şi informaţii despre încărcarea 
sistemului. Corelând toate aceste informaţii se poate asocia unei astfel de lucrări o 
prioritate variabilă care să crească odată cu apropierea termenului solicitat. 
 
Strategii cu un pas

 În acest caz, după alocarea unităţii centrale unui proces, aceasta nu mai este 
eliberată decât după terminarea execuţiei lucrării. În continuare sunt prezentate principalele 
tipuri de strategii cu un pas. 
 

Strategia FIFO (First In First Out) 
 

 În esenţă această strategie aşa cum arată şi numele se bazează pe principiul: primul 
venit, primul servit. Alocatorul administrează o coadă de aşteptare simplă; fiecare lucrare 
nouă este introdusă în şirul de aşteptare şi i se alocă unitatea centrală după ce toate 
predecesoarele sale, în timp, şi-au terminat execuţia (fig. 3.2). 
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Fig. 3.2. Strategia FIFO 
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Strategia LIFO (Last In First Out) 
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 Această strategie administrează o coadă de aşteptare de tip stivă astfel încât ultima 
lucrare intrată în sistem este lansată în execuţie prima, din momentul în care procesorul 
devine disponibil (fig. 3.3). 
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Fig. 3.3. Strategia LIFO 
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 Dacă intervalele între sosirile noilor lucrări sunt scurte în raport cu duratele de 

execuţie ale lucrărilor deja existente în şirul de aşteptare, acestea riscă să aştepte în mod 
nedefinit până la obţinerea unităţii centrale. 

 
Strategia SXFS (Shortest eXecution First Service) 

 
 Această strategie utilizează durata de execuţie a lucrărilor şi anume, îşi propune să 

acorde o prioritate mai mare lucrărilor scurte. Pentru aceasta, în coada de aşteptare 
lucrările sunt aranjate în ordinea crescătoare a timpilor de execuţie (fig. 3.4). 

 Această strategie favorizează lucrările scurte în detrimentul celor lungi. Acest lucru 
este şi mai pregnant în cazul în care ponderea lucrărilor scurte este mai mare; timpul de 
răspuns pentru lucrările lungi poate deveni astfel inacceptabil de mare. 

 
 

UNITATE 
CENTRALĂ
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 Trebuie menţionat faptul că durata de execuţie a unei lucrări trebuie cunoscută 

apriori şi că sistemul trebuie să primească această informaţie de la utilizator. Din acest 
motiv pot apare erori datorate greşelilor de estimare a duratei de execuţie de către utilizator 
cu consecinţe nedorite asupra calităţii serviciilor oferite de sistem. 
 

Strategia EDFS (Earliest Deadline First Service) 
 

 Această strategie se bazează pe faptul că procesul cu cel mai scurt termen final să 
fie primul servit (să i se aloce unitatea centrală). Este o strategie similară cu cea prezentată 
mai sus, cu diferenţa că, prioritatea alocată lucrării se referă la termenul impus pentru 
terminarea acesteia şi nu la durata lucrării. 
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Fig. 3.4. Strategia SXFS 
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Strategii cu mai mulţi paşi   
 
 Strategiile într-un singur pas pot prezenta anumite inconveniente în special în ceea 

ce priveşte durata de execuţie a anumitor programe. Din acest motiv, în strategiile cu mai 
mulţi paşi, un proces nu este executat integral atunci când i se alocă unitatea centrală. În 
aceste strategii fiecărui proces i se alocă o cuantă de timp după care procesul este 
reintrodus în coada de aşteptare. În acest fel într-un anumit interval de timp (după un 
număr de cuante de timp), tuturor proceselor din coada de aşteptare li se va aloca unitatea 
centrală. Astfel de sisteme se numesc cu divizare în timp (time-sharing) 

 
Strategia carusel-simplu (Round robin) 

 
 Această strategie este similară strategiei FIFO, din punct de vedere al administrării 

cozii de aşteptare, în schimb alocarea procesului este făcută numai pe durata unei anumite 
cuante de timp c.  
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Fig. 3.5. Strategia carusel simplu 
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 Dacă procesul nu se termină în cursul alocării curente, atunci el se reîntoarce în 

coada de aşteptare (fig. 3.5). Presupunând că timpul real de execuţie este t, atunci procesul 
trece prin coada de aşteptare de n ori, n fiind cel mai mic număr întreg care satisface 
relaţia: 

 
cnt ⋅≤   

 
 Se garantează prin această metodă că orice lucrare este servită la capătul unui 

interval de timp finit: momentul alocării procesorului unui proces nu mai depinde de timpii 
estimaţi de execuţie ai lucrărilor sosite înainte. 

 Parametrul c este fixat în funcţie de tipul şi obiectivele sistemului de operare. 
 

Strategia-carusel multiplu 
 

Strategia carusel-multiplu este o extensie a strategiei precedente prin definirea mai 
multor valori pentru cuanta de timp, c1 < c2 ...... < cm. Pentru fiecare cuantă ci  este 
administrată o coadă de tip FIFO, Ci (fig. 3.6). 

 Când un proces devine solicitant de unitate centrală, este introdus în C1 iar o 
lucrare aparţinând cozii Ci (i >1) nu poate face obiectul unei alocări decât atunci când 
cozile Cj , 1 ≤j < i, sunt vide. Trecerea proceselor dintr-o coadă de aşteptare în alta este 
determinată de relaţia care există între timpul real de execuţie şi valorile cuantei; dacă 
execuţia unui proces provenit din coada Ci nu se termină pe durata unei cuante ci, atunci el 
este introdus în coada de aşteptare Ci+1 pentru orice i < m. Dacă procesul provine din Cm şi 
la expirarea cuantei cm nu s-a terminat, el revine în aceeaşi coadă de aşteptare. 
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Fig. 3.6. Strategia carusel multiplu 
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3.4. Concluzii 

 
 Prezentarea făcută pentru strategiile de alocare a unităţii centrale nu este exhaustivă 

fiind doar un mod general de prezentare a posibilităţilor de abordare a acestei probleme. 
Este important de reţinut faptul că durata unui proces şi prioritatea acestuia, în cele mai 
multe strategii, sunt noţiuni care interferă, condiţionându-se una pe cealaltă. Este limpede 
că la strategiile într-un singur pas, prezentate în lucrare, durata procesului nu are nici o 
importanţă la strategiile FIFO, LIFO şi EDFS pe când la strategia SXFS durata procesului 
este esenţială. Strategiile într-un singur pas se referă de fapt la prioritatea alocată 
procesului în sensul că, procesul care va intra imediat în execuţie primeşte prioritatea 
maximă. 

 De asemenea, strategiile în mai mulţi paşi se pot defini prin modul de alocare a 
priorităţilor. Astfel, algoritmul carusel-simplu alocă priorităţile în felul următor: algoritmul 
acordă prioritate maximă lucrării care are timpul cel mai lung de aşteptare faţă de ultima 
cuantă de timp acordată. Lucrările sunt aşezate în coadă în ordinea priorităţilor. După ce o 
lucrare este servită o cuantă de timp, ea capătă prioritate minimă iar celelalte au prioritatea 
crescută cu 1. O lucrare nou sosită capătă prioritate maximă. 

 În general, sistemele de operare moderne permit modificarea dinamică sau statică 
atât a cuantelor de timp cât şi a priorităţilor obţinându-se variante combinate a strategiilor 
de bază prezentate mai sus. Trebuie ţinut însă cont şi de faptul că alocatorul este şi el 
consumator de resurse de calcul iar dacă algoritmul adoptat este complex există riscul ca 
timpul consumat de alocator să devină nepermis de mare. Din acest punct de vedere, în 
funcţie de aplicaţie, adoptarea unei strategii simple poate fi mai eficientă din punct de 
vedere al execuţiei aplicaţiilor decât adoptarea unei strategii complexe. În acelaşi timp 
trebuie acordată atenţie şi cuantei de timp utilizate în cadrul strategiilor în mai mulţi paşi. 
O cuantă de timp mică nu duce întotdeauna la eficientizarea sistemului pe când o cuantă de 
timp mare poate duce la creşterea nepermis de mult a timpului de execuţie a unor lucrări. 
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3.5. Administrarea memoriei 
 

Administrarea memoriei sistemului de calcul se referă atât la administrarea 
memoriei principale (memoria internă) cât şi la administrarea memoriei auxiliare (memoria 
externă). 
 

3.5.1. Administrarea memoriei principale 
 
Administrarea neautomată 
 

Administrarea neautomată se referă la posibilităţile de administrare a memoriei 
principale a sistemului de calcul, fără a fi posibilă utilizarea memoriei secundare (externe), 
în scopul execuţiei programelor. 
 

Maşina vidă 
 

Această metodă este cea mai simplă tehnică de gestiune a memoriei: memoria 
centrală este alocată în întregime şi în mod permanent unui singur program utilizator. Dacă 
există un al doilea nivel de memorie, utilizatorul trebuie să-şi gestioneze singur, în mod 
explicit, transferurile de informaţie între memoria principală şi cea secundară. 

 
Utilizator unic şi rezident 

 
Această metodă de gestiune a memoriei îşi propune să rezolve problema înlănţuirii 

automate a lucrărilor. În acest scop se introduce un program cunoscut sub numele de 
supervizor. Supervizorul rămâne în memoria centrală (încărcat într-o zonă rezervată, 
numită rezident) pe parcursul execuţiei tuturor programelor utilizatorilor, care au la 
dispoziţie cea mai mare parte a memoriei principale. 

Sarcinile principale ale supervizorului sunt:  
o să asigure continuitatea încărcării sistemului; în momentul în care execuţia 

programului curent este terminată, controlul este preluat de supervizor care 
iniţiază execuţia următorului program, adică îl încarcă în memoria centrală 
şi îi cedează controlul procesorului; 

o să iniţializeze şi să achite operaţiile de intrare/ieşire cerute de utilizatori; 
o să trateze erorile provocate de hardware şi de software (de bază sau de 

aplicaţie); 
o să pună la dispoziţia utilizatorilor proceduri standard, utilizate în mod 

frecvent. 
 
Partiţii fixe 
 
 Memoria principală destinată utilizatorilor este decupată într-un anumit număr 

de zone de dimensiune fixă (numite partiţii) în care se încarcă câte un program 
utilizator. Utilizatorii sunt deci izolaţi în aceste partiţii fixe, cel puţin pe durata execuţiei 
unui program. Utilizarea partiţiilor fixe necesită existenţa unui mecanism prin care 
supervizorul să aloce unitatea centrală proceselor existente în memorie. 

 



 22

Partiţii variabile 
 
 Această metodă este o extensie a tehnicii partiţiilor fixe, care permite o 

exploatare mai suplă şi mai economică a memoriei centrale. Spaţiul utilizatorilor este 
divizat într-un număr arbitrar de zone de dimensiuni variabile (numite partiţii 
variabile), corespunzătoare dimensiunilor programelor ce urmează să se execute în 
aceste partiţii. Supervizorul ajustează numărul şi dimensiunile partiţiilor, în funcţie de 
încărcarea sistemului. 

 Pentru implementarea acestei metode trebuie să existe un mecanism hardware de 
protecţie a partiţiilor şi un mecanism de relocare dinamică a programelor. 
 
Administrarea automată 
 

Administrarea automată se referă la posibilităţile de administrare a memoriei 
principale a sistemului de calcul împreună cu memoria secundară (externă), în scopul 
execuţiei programelor. Această metodă duce la creşterea eficienţei în exploatare a 
resurselor şi îmbunătăţirea timpului de răspuns a sistemului. 
 
 

Segmentarea şi memoria virtuală 
 

O memorie segmentată poate fi definită într-un calculator al cărui mecanism de 
adresare este capabil să interpreteze partea de adresă a unei instrucţiuni ca un cuplu (s, 
d), unde s este identificatorul (numele) unui segment, iar d este o deplasare relativă în 
acest segment. 

Memoria virtuală (sau fictivă) este o memorie centrală ipotetică, suficient de 
mare pentru a conţine toate segmentele procesului (sistemului). 

Fiecare segment are o structură proprie care este aplicată, prin funcţia de 
gestiune a numelor, în memoria virtuală (spaţiul segmentelor), pe durata sa de existenţă. 
Alocatorul trebuie să realizeze proiecţia spaţiului segmentelor în memoria fizică, printr-
o funcţie de topografie (mapping). Problema care se pune este de a determina cum şi în 
ce moment trebuie realizată această funcţie. Soluţia ideală este de a realiza această 
transformare în momentul execuţiei procesului; orice adresă virtuală este tradusă, prin 
funcţia de topografie, într-o adresă fizică, în momentul în momentul în care este 
utilizată pentru a avea acces la memoria centrală. Acest mod de traducere a adreselor 
autorizează relocarea dinamică a segmentelor. 

 
Gestiunea cu zone de dimensiune fixă 

 
Metodele de gestiune aparţinând acestei familii, presupun că memoria centrală 

de capacitate M este decupată (o dată pentru totdeauna) într-un anumit număr de zone 
de dimensiune fixă, numite pagini de memorie fizică. În acest context, descriptorii care 
definesc starea ocupării memoriei centrale pot fi grupaţi într-o tabelă de pagini. 

Utilizarea memoriei secundare presupune existenţa unui mecanism de paginaţie 
care decupează spaţiul virtual de adresare a unui proces în zone de dimensiune fixă 
numite pagini virtuale. Astfel unei pagini virtuale i se poate asocia orice pagină fizică 
liberă. 
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CAPITOLUL 4 
 

4. Controlul paralelismului 
 

4.1. Generalităţi 
 

 De cele mai multe ori, pentru utilizarea eficientă a sistemului de calcul (şi în 
special atunci când este vorba de aplicaţii în timp real), este necesară introducerea 
paralelismului. 

 Aplicaţiile în timp real sunt acele aplicaţii la care timpul în care se obţine rezultatul 
este suficient de scurt încât el să fie utilizabil în timpul desfăşurării aplicaţiei respective (on 
line). 

 O aplicaţie de timp real este caracterizată de operaţii paralele (necesar a se afla în 
execuţie în acelaşi moment), asincrone, comandate de stimuli externi. 

 Pentru programele care se execută sau vor fi executate în paralel se mai foloseşte şi 
denumirea de task. Un proces poate fi alcătuit din mai multe taskuri ce pot fi rulete în 
paralel în aşa fel încât viteza de execuţie a procesului să crească. Acolo unde ambiguitatea 
este exclusă (având în vedere şi faptul că poate exista echivalenţa între un proces şi un 
task) pentru task se va folosi numele de proces. 

Planificarea taskurilor paralele pentru execuţie, precum şi comutarea controlului 
procesorului de la un task către altul este funcţia unui program special, parte componentă a 
sistemului de operare, numit executiv (executiv de timp real în cazul în care sistemul este 
de timp real). De asemenea executivul este componentă a unui program, numit program 
dispecer (componentă la rândul lui a sistemului de operare), prin intermediul căruia este 
controlat paralelismul pe sistemul de calcul. 

Comunicaţia între task-uri sau a unui task cu exteriorul se realizează doar prin 
intermediul dispecerului. 

Executivul permite excluderea mutuală între taskuri la apariţia unui conflict pe o 
resursă comună cât şi sincronizarea taskurilor pe un eveniment extern (asincron) fie chiar 
între procese. 

Dispecerul preia controlul sistemului în următoarele cazuri: 
 

o la apariţia unei întreruperi de dispecer; 
o la autosuspendarea oricărui task; 
o la apariţia unei întreruperi asociate unuia dintre task-urile instabile. 
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4.2.  Procese (taskuri) 
 
Clasificare 
 

Din punct de vedere al periodicităţii (periodicitate reprezintă numărul de cuante de 
timp alocate procesului respectiv) de lansare din cadrul executivului procesele se împart în: 

 
o procese cu periodicitate fixă (cuanta de timp alocată procesului respectiv 

rămână nemodificată pe tot parcursul existenţei procesului respectiv); 
o procese cu periodicitate automată - declarată iniţial de către utilizator dar 

care poate fi modificată de către programul dispecer în mod automat, în 
momentul în care activitatea taskului depăşeşte cuanta de timp alocată; 

 
Din punct de vedere al priorităţii, procesele se împart de asemenea în: 
 

o procese cu prioritate fixă; 
o procese cu prioritate dinamică. 

 
Stările proceselor  
 

Într-un sistem de calcul procesele se pot găsi în una din stările următoare: 
 

o activ – taskul respectiv deţine controlul unităţii centrale; 
o gata de execuţie (în aşteptare) – taskul poate lua controlul procesorului de 

îndată ce executivul îl lansează, în funcţie de prioritatea alocată; 
o blocat (suspendat) – taskul aşteaptă producerea unui eveniment sau 

eliberarea unei resurse. 
   
Modul de descriere a proceselor
 

Pentru realizarea cerinţelor impuse de funcţionarea în paralel, taskul, pe lângă 
secţiunea de program care implementează funcţia propriu-zisă a taskului, trebuie să 
furnizeze anumite informaţii executivului. Aceste informaţii sunt exprimate prin 
intermediul unor descriptori. 

Descriptorii sunt de 2 tipuri: 
 
o descriptori statici - configuraţi de utilizator la începutul aplicaţiei, care exprimă: 
 

• prioritatea alocată procesului; 
• adresa la care se găseşte programul ce reprezintă activitatea propriu-zisă;  
• indicatorul de stivă pentru stiva proprie a taskului; 
• periodicitatea sa de lansare - din câte în câte lansări ale dispecerului i se 

cedează controlul; 
• faptul că procesul este cu periodicitate automată sau nu; 
• dacă procesul este considerat la instalare gata de execuţie sau este lansat 

din cadrul altui task. 
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o descriptori dinamici -  rezervaţi de către dispecer în zona RAM alocată acestuia: 
 

• cuvântul stare al taskului respectiv; 
• starea registrului taskului; 
• adresa de retur la următoarea cedare a controlului de către dispecer;  
• resursa pe care este blocat procesul la un moment dat. 

 
În categoria proceselor cu periodicitate modificabilă automat se includ: 

 
o procesele a căror activitate poate ocupa la un moment dat mai multe cuante de 

timp, dar se doreşte să fie tratate "simultan" cu alte procese cu prioritate mai mică; 
o procesele care funcţionează "permanent" (care nu se blochează pe resurse sau prin 

terminarea activităţii). 
 

Dispecerul rezolvă executarea "simultană" a n astfel de procese existente la un 
moment dat, acordând fiecăruia în mod ciclic procesorul pentru câte o cuantă de timp din n 
cuante succesive. 

În momentul în care un astfel de proces începe să desfăşoare o activitate care nu 
mai ocupă o cuantă de timp întreagă, periodicitatea sa este în mod automat redusă până la 
valoarea 1, asigurând creşterea corespunzătoare a vitezei de răspuns a nucleului în raport 
cu stimulul supravegheat. 

Opţiunea de periodicitate automată poate preveni blocarea accidentală de către un 
task care blochează execuţia taskurilor cu prioritate inferioară. 
 

4.3.  Interacţiunea între procese  
 

Problema interacţiunii între taskuri poate fi redusă la: 
 
o sincronizare - care asigură eşalonarea execuţiei task-urilor în timp, fie 

sincronizarea execuţiei în funcţie de: 
 

• declanşarea unui eveniment exterior; 
• satisfacerea unei condiţii de timp impuse; 
• apariţia unor rezultate parţiale transmise între task-uri; 

 
o excluderea mutuală - care arbitrează accesul simultan al mai multor taskuri la una 

şi aceeaşi resursă a sistemului; 
o transferul de mesaje între taskuri; 

 
Sincronizarea 
 

Sincronizarea execuţiilor proceselor poate fi realizată prin: 
 

o sincronizarea directă; 
o sincronizarea indirectă prin evenimente; 
o sincronizarea indirectă prin semafoare. 
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Un semafor este definit de perechea (V(S), C(S)) unde V(S) este valoarea 
semaforului, iar C(S) este o coadă de aşteptare destinată să primească procesele care 
eşuează în încercarea lor de a trece de acest semafor. 
 
Excluderea mutuală 
 

Esenţa problemei excluderii mutuale constă în utilizarea corectă a resurselor cu un 
singur punct de intrare. 

Excluderea mutuală este folosită în utilizarea resurselor critice iar la nivelul unui 
proces, secvenţa de tratare a unei resurse critice se numeşte secţiune critică. 

Soluţia pentru o problemă de acest tip trebuie să satisfacă următoarele condiţii: 
 
o utilizarea exclusivă (la un moment dat numai un proces se poate afla în secţiunea sa 

critică pentru aceeaşi resursă); 
o evitarea blocajului reciproc (dacă mai multe procese sunt blocate în aşteptarea 

aceleiaşi resurse critice şi aceasta nu este ocupată, atunci unul dintre aceste procese 
trebuie să fie capabil să intre în secţiunea sa critică la capătul unui interval finit de 
timp); 

o evitarea dependenţelor inutile (dacă un proces este blocat în afara unei secţiuni 
critice, acest blocaj nu trebuie să împiedice intrarea unui alt proces în secţiunea sa 
critică); 

o uniformitatea soluţiei (soluţia trebuie să fie identică pentru toate procesele, în 
sensul că nici un proces nu trebuie să joace un rol privilegiat în scopul obţinerii 
soluţiei căutate) 

 
În sensul celor prezentate mai sus, pentru utilizarea unei resurse critice se poate 

utiliza metoda aşteptării active care presupune introducerea unei variabile care să indice 
eliberarea resursei critice şi posibilitatea procesului de a intra în secţiunea critică. 

 
Comunicarea între procese
 

Transferul de mesaje între taskuri se poate realiza prin două metode: 
 
o comunicarea prin zone comune; 
o comunicarea prin mesaje - permite atât comunicarea de informaţie cât şi rezolvarea 

problemelor de sincronizare a proceselor în corespondenţă. 
 

4.4.  Resurse generalizate 
 

Dispecerul utilizează pentru rezolvarea problemelor de interacţiune între taskuri şi 
de acces la resursele sistemului de calcul mecanisme de tipul semafoarelor, a cutiilor 
poştale şi a bufferelor de transfer. Acestea sunt descrise cu ajutorul un tip unic de resursă 
generalizată, caracterizată prin intermediul a două elemente care constituie descriptorul 
static la deschiderea resursei: 

 
o capacitatea în mesaje a bufferului; 
o lungimea în octeţi a unui mesaj. 
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Semafoare
 

Semafoarele sunt în mod tipic utilizate pentru sincronizarea taskurilor cu diferite 
evenimente, cu momente de timp şi pentru arbitrarea accesului mai multor taskuri la o 
resursă comună a sistemului. 

Semafor poate fi definit în termenii elementelor resursei generalizate prezentate 
mai sus ca o resursă generalizată cu capacitatea bufferului egală cu zero. 
 
Cutii poştale
 

Cutia poştală se obţine prin deschiderea unei resurse generalizate cu capacitatea 
bufferului diferită de zero şi lungimea mesajelor egală cu zero. 

Acest tip de rezervă serveşte ca înregistrator de evenimente identice, acţiunea 
taskului ce produce evenimente fiind de a incrementa indicele de umplere a resursei, iar 
taskul ce consumă evenimentele de a decrementa acest indice. 

 
Buffere de transfer
 

Bufferul de transfer reprezintă o resursă generalizată cu capacitate în masaje şi 
lungimea mesajelor nenule. 

Operaţiile posibile asupra unui buffer de transfer: 
 

o depunere mesaj (cu test sau blocare); 
o preluare mesaj (cu test sau blocare); 
o ştergere buffer; 
o test indice de umplere a bufferului. 
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CAPITOLUL 5 
 

5. Sistemul de operare DOS 
 

5.1.  Generalităţi 
 

Conform celor prezentate în capitolele anterioare putem spune că sistemul de 
operare DOS (Disk Operating System) este un sistem de operare secvenţial cu 
administrarea neautomată a memoriei (nu conţine mecanisme de acces a memoriei 
virtuale). Aşa cum sugerează şi numele acestui sistem de operare, una din sarcinile 
importante ale acestuia este gestionarea informaţiei pe disc. La un moment dat, pe un 
calculator pe care rulează sistemul de operare DOS poate lucra un singur utilizator iar 
aplicaţiile acestuia vor fi executate succesiv (secvenţial) pe maşina respectivă. Acest 
sistem de operare este dedicat exclusiv calculatoarelor de tip PC (Personal Computer) 
dotate cu microprocesor Intel sau compatibile. Importanţa acestui sistem de operare 
rezidă în faptul că lucrează în modul real al microprocesorului ceea ce permite activităţi 
de depanare şi configurare a sistemului care nu sunt posibile în alt mod. 
 

5.2.  Caracteristicile microprocesoarelor Intel din familia 
80x86 

 
Microprocesoarele de tip INTEL, începând cu microprocesorul de tip 80386 au 

patru moduri de funcţionare de bază: modul real, modul virtual şi modul protejat. Având 
în vedere faptul că sistemul de operare DOS este destinat în exclusivitate 
microprocesoarelor de tip INTEL şi datorită faptului că aceste mecanisme se întâlnesc şi 
la alte tipuri de microprocesoare, ele vor fi descrise pe scurt în continuare. 

 
5.2.1. Modurile de funcţionare 

 
MODUL REAL. Acest mod este cel în care se intră după iniţializarea 

microprocesorului. De regulă, sub sistemul de operare DOS microprocesorul se află în 
modul real. Specific acestui mod de funcţionare este faptul că microprocesorul nu poate 
rula decât un singur program odată. Există posibilitatea rulării programelor sub sistemul 
de operare DOS şi în alte moduri ale microprocesorului, dar acest lucru necesită extensii 
ale sistemului de operare (existând în acest sens programe specifice). 

 
MODUL VIRTUAL. Acest mod permite execuţia programelor în contextul 

mecanismelor de protecţie, gestiune a taskurilor şi management al memoriei. Un 
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program poate rula în mod virtual în paralel cu alte programe care rulează în mod 
protejat. De asemenea, pot fi executate deodată mai multe programe în mod virtual. 
Sistemul de operare Windows 9x se bazează pe acest mod performant de funcţionare al 
microprocesorului, permiţând execuţia în paralel a mai multor programe (sesiuni DOS) 
cât şi a mai multor programe Windows. 

MODUL PROTEJAT. În acest mod, microprocesorul emulează funcţionarea 
unui microprocesor de tip 80286 în mod protejat. Modul protejat prezintă un mecanism 
sofisticat pentru protejarea datelor, integritatea sistemului, concurenţa taskurilor şi 
gestiunea memoriei incluzând şi cea a memoriei virtuale. În modul protejat, în cazul 
microprocesorului 80286, spaţiul adreselor fizice este mărit de la 1 Moctet la 16 
Mocteţi, în timp ce spaţiul adreselor virtuale a fost mărit la 1 Goctet. În acest mod, 
programele folosesc adrese virtuale, translatarea lor în adrese fizice făcându-se automat 
pe baza unor tabele cu descriptori de segmente. Acest mecanism permite implementarea 
eficientă a sistemelor cu memorie virtuală în care utilizatorul vede memoria internă şi 
cea externă ca o singură memorie. Modul protejat permite implementarea sistemelor 
multitasking, oferind câte un segment de stare ataşat fiecărui task, care sunt structuri 
manevrate hardware şi conţin stările curente (incluzând toate registrele) ale taskurilor. 
Selectoarele acestor segmente de stare identifică unic taskul ataşat. De asemenea, este 
facilitată şi comutarea taskurilor, care poate fi invocată printr-o singură instrucţiune. 
Fiecare task din sistem poate avea propriul lui spaţiu de adrese logice, existând de 
asemenea un mecanism evoluat pentru comunicarea între taskuri, sincronizarea lor, 
partajarea memoriei etc. 

MODUL NATIV. Acest mod foloseşte întreaga putere a microprocesorului. 
Memoria virtuală permite ca dimensiunea unui program să fie limitată de spaţiul pe disc 
şi nu de dimensiunea memoriei interne. Mecanismele de protecţie sunt destul de 
puternice pentru a evita accidentele între taskuri sau între utilizatori. Spaţiul de adrese al 
taskurilor este complet separat, segmentele sunt tipizate şi au diferite drepturi de acces. 
De asemenea, se verifică şi depăşirea limitelor segmentelor. Există trei nivele de 
prioritate, sistemul de operare având nivelul zero (cel mai prioritar), iar aplicaţiile 
programatorilor având nivelul trei (cel mai puţin prioritar). 
 

5.2.2. Registrele interne 
 

Registrele microprocesorului pot fi grupate din punct de vedere al rolului pe care 
îl au în execuţia instrucţiunilor: 

 
• grupul registrelor generale AX, BX, CX, DX (registre de 16 biţi); 
• grupul registrelor indicatoare de adresă (pointer): SP, BP (registre de 16 biţi); 
• grupul registrelor index: SI, DI (registre de 16 biţi); 
• grupul registrelor de segment CS, DS, ES, SS (registre de 16 biţi), la 

microprocesoarele începând cu 80386 mai departe, apărând două registre 
suplimentare FS şi GS; 

• registrul adresei instrucţiunii curente: IP (registru de 16 biţi) iar la 
microprocesoarele începând cu 80386 mai departe, registrul este notat cu EIP şi 
are 32 de biţi. 
Registrele generale (AX, BX, CX, DX) sunt utilizate în instrucţiunile aritmetice 

şi logice. Majoritatea instrucţiunilor aritmetice utilizează în acelaşi mod toate registrele. 
Există însă instrucţiuni aritmetice pentru care anumite registre au semnificaţii speciale. 



Astfel, registrul AX constituie registrul implicit pentru anumite instrucţiuni şi este 
denumit de obicei registru acumulator, registrul BX este utilizabil ca registru de bază în 
instrucţiunile care folosesc adresarea indexată, CX este utilizat de obicei drept contor în 
instrucţiunile repetitive iar registrul DX este utilizat în operaţiile de înmulţire şi 
împărţire sau poate să conţină adresa unui port pentru instrucţiunile de intrare/ieşire. 

Toate cele 4 registre generale pot fi utilizate şi ca perechi de registre de 8 biţi. În 
tabelul de mai jos sunt specificate registrele de 16 biţi şi notaţiile corespunzătoare 
utilizării perechilor de registre de 8 biţi. 

Începând cu microprocesorul 80386, cele patru registre de uz general sunt pe 32 
de biţi, fiind notate cu EAX, EBX, ECX, EDX. Registrul AX corespunde părţii 
inferioare (celor mai puţin semnificativi 16 biţi) a registrului EAX, BX corespunde 
părţii inferioare (celor mai puţin semnificativi 16 biţi) a registrului EBX, şi aşa mai 
departe. 

Registrele indicatoare de adresă (SP, BP) sunt registre care conţin adrese relative 
în segmentul de stivă curent. Pentru microprocesoarele pe 32 de biţi (începând cu 
80386) registrele sunt notate ESP şi EBP, registrele mai sus menţionate corespunzând 
celor mai puţin semnificativi 16 biţi. Registrul (E)SP are semnificaţia de adresă curentă 
a vârfului stivei. De obicei registrul (E)BP este utilizat pentru a permite accesul la 
informaţia conţinută în stivă fără a o extrage din stivă. Registrul (E)BP poate fi utilizat 
şi pentru adresarea altor segmente. De asemenea registrele (E)SP şi (E)BP pot fi 
utilizate în anumite instrucţiuni aritmetice şi logice ca registre de 16 biţi. 

Registrele index (SI, DI) sunt utilizate în general pentru adresarea indexată, 
conţinând adrese relative în segmentul de date curent. Segmentul implicit utilizat în 
adresare poate să fie modificat prin utilizarea în instrucţiuni a unor prefixe speciale. 
Similar, la microprocesoarele apărute începând cu 80386 se folosesc registre index pe 
32 de biţi notate ESI şi EDI. Registrele index sunt utilizate ca registre index implicite în 
instrucţiunile de transfer sau prelucrare pe şiruri de octeţi. În acest caz registrul (E)SI 
conţine adresa relativă curentă a şirului sursă în cadrul segmentului de date curent, iar 
(E)DI conţine adresa relativă curentă a şirului destinaţie în cadrul segmentului de date 
suplimentar (extra segment). Şi registrele index sunt utilizabile în instrucţiunile 
aritmetice şi logice ca registre de 16 biţi. 

Registrele de segment (CS, DS, ES, SS) conţin adresa segmentului de program 
(CS), adresa segmentului de date curent (DS), adresa segmentului de date suplimentar 
(ES) şi adresa segmentului de stivă (SS). Instrucţiunea care urmează să se execute se 
găseşte în segmentul a cărui adresă este dată de CS, la adresa relativă în segment 
conţinută de registrul (E)IP. 

Conţinutul registrului DS defineşte segmentul de date curent. Toate referirile la 
datele din memorie cu excepţia celor care utilizează registrele BP, SP sau registrul DI în 
instrucţiunile pentru şiruri de octeţi, utilizează în mod implicit segmentul referit de 
registrul DS. 

Registrul pe 16 
biţi 

Registrul pe 8 biţi 
superior 

Registrul pe 8 biţi 
inferior 

AX AH AL 
BX BH BL 
CX CH CL 
DX DH DL 
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Conţinutul registrului SS defineşte segmentul curent al stivei. Toate referirile la 
datele din memorie care utilizează în mod implicit sau explicit registrele (E)SP, (E)BP 
se consideră că implică segmentul curent al stivei (referit de conţinutul registrului SS). 

Conţinutul registrului ES defineşte un segment de date suplimentar (extra 
segment). Referirile la date în instrucţiuni pe şiruri de octeţi care utilizează registrul DI 
sunt considerate utilizează în mod implicit segmentul referit de registrul ES. 

Microprocesoarele începând cu 80386 posedă două registre de segment 
suplimentare, notate FS şi GS, care pot fi folosite în aceleaşi condiţii ce şi ES. 

Indicatorii de condiţii sunt utilizaţi pentru a memora informaţii referitoare la 
rezultatul unor operaţii aritmetice sau logice (AF, CF, OF, PF, SF, ZF) şi pentru 
memorarea unor informaţii de control pentru microprocesor (DF, IF, TF). Aceşti 
indicatori de condiţii sunt biţii registrului indicatorilor de condiţii, F (Flags), cu 
dimensiunea de 16 biţi. 

Indicatorul AF (Auxiliary Carry) ia valoarea unu dacă în execuţia unei 
instrucţiuni care poziţionează acest indicator a apărut un transport din rangul 3 spre 
rangul 4 sau a fost efectuat un împrumut din rangul 4 spre rangul 3. Acest indicator este 
utilizat pentru implementarea aritmeticii pentru numere zecimale codificate binar. 

Indicatorul CF (Carry) ia valoarea unu dacă în execuţia unei instrucţiuni care 
poziţionează acest indicator a apărut un transport din sau s-a făcut un împrumut în 
rangul cel mai semnificativ. De asemenea instrucţiunile de rotire a conţinutului unui 
registru pot să poziţioneze acest indicator. 

Indicatorul OF (Overflow) este poziţionat în unu dacă în execuţia unei 
instrucţiuni aritmetice cu semn a apărut o depăşire, adică s-a obţinut un rezultat care nu 
poate să fie memorat corect în destinaţia stabilită de către instrucţiune. 

Indicatorul SF (Sign) ia valoarea unu dacă din execuţia unei instrucţiuni care 
poziţionează acest indicator s-a obţinut un rezultat pentru care bitul cel mai semnificativ 
este unu. 

Indicatorul PF (Parity) este poziţionat în unu dacă din execuţia unei instrucţiuni 
care poziţionează acest indicator s-a obţinut un rezultat pentru care octetul cel mai puţin 
semnificativ are un număr par de biţi cu valoare unu. 

Indicatorul ZF (Zero) este unu dacă în execuţia unei instrucţiuni care 
poziţionează acest indicator s-a obţinut rezultatul zero. 

Indicatorul DF (Direction) indică direcţia de parcurgere a şirurilor de octeţi în 
cazul instrucţiunilor pe şiruri de octeţi. Valoarea zero a acestui indicator indică 
parcurgerea şirurilor de la adrese mici spre adrese mari. 

Indicatorul IF (Interrupt) controlează acceptarea semnalelor de întrerupere 
externă. Dacă indicatorul IF este unu atunci este activată acceptarea semnalelor de 
întrerupere externă. Indicatorul nu are influenţă în cazul semnalului de întrerupere 
nemascabilă. 

Indicatorul TF (Trace) este utilizat pentru controlul execuţiei instrucţiunilor în 
regim pas cu pas în scopul depanării programelor. Dacă acest indicator are valoarea 
unu, după fiecărei instrucţiuni se va genera un semnal de întrerupere intern (pe nivelul 
1). Execuţia secvenţei de tratare a acestei întreruperi se face cu indicatorul TF având 
valoarea zero. 
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5.2.3. Întreruperile 
 

Întreruperile microprocesoarelor de tip INTEL sunt de două feluri: întreruperi 
iniţiate hardware şi întreruperi iniţiate software. 

Întreruperile hardware sunt iniţiate prin aplicarea unor semnale pe intrările 
special destinate acestui scop ale microprocesorului. Întreruperile software sunt iniţiate 
prin instrucţiuni inserate în program. 

Sistemul de întreruperi hardware are rolul de a realiza sincronizarea între 
activitatea internă a sistemului de calcul cu evenimentele externe ce apar asincron. 
Pentru implementarea acestui mecanism, microprocesoarele INTEL din seria 80x86 
sunt prevăzute cu două intrări notate cu INTR (INTeRrupt) şi NMI (Non Maskable 
Interrupt). 

Întreruperile generate de aplicarea semnalelor pe intrarea INTR sunt numite 
întreruperi mascabile, din cauză că microprocesorul răspunde la aceste cereri numai 
dacă sistemul întreruperilor mascabile a fost activat prin program. Mascarea 
întreruperilor se poate realiza prin setarea bitului IF din cuvântul de stare (F) al 
procesorului. Este de remarcat faptul că IF nu inhibă excepţiile sau întreruperile cauzate 
de instrucţiunile INT sau de erorile de extensie ale procesorului. 

Întreruperile generate de aplicarea semnalelor pe intrarea NMI sunt numite 
întreruperi nemascabile, din cauză că microprocesorul răspunde necondiţionat la aceste 
cereri. 

Întreruperile software sunt generate la întâlnirea în program a instrucţiunilor de 
forma INT n, unde n este numărul întreruperii (n=0 ... 255) sau sunt rezultatul unor 
condiţii excepţionale ce previn programul asupra continuării execuţiei, aceste întreruperi 
sunt mascabile. 

Indiferent de tipul întreruperii, modul de achitare a unei cereri de întrerupere se 
face în acelaşi fel la microprocesoarele INTEL. În esenţă dacă a apărut o întrerupere şi 
aceasta a fost acceptată de microprocesor se va trece la execuţia unei instrucţiuni INT n. 
La întreruperile hardware instrucţiunea INT n este furnizată pe magistrala de date de 
către perifericul care a cerut întreruperea iar la întreruperile software această 
instrucţiune este furnizată prin program. 

Pentru ca întreruperile să poată fi achitate la întâlnirea unei instrucţiuni de tip 
INT n, trebuie construit în prealabil, în memoria principala a calculatorului, tabelul 
vectorului de întrerupere. Acesta se găseşte în memorie începând cu adresa 00000h şi se 
termină la adresa 003FFh având o lungime de 1ko. Acest lucru se datorează faptului că 
în această tabelă se vor găsi adresele absolute ale rutinelor de tratare a întreruperilor. O 
adresă absolută, pe baza căreia se calculează adresa fizică (sau efectivă), necesită adresa 
de segment (2 octeţi) şi adresa relativă (offset) care la rândul ei are 2 octeţi. Rezultă că 
pentru fiecare întrerupere trebuie alocaţi câte 4 octeţi. Din acest motiv dimensiunea 
tabelei vectorilor de întrerupere va fi de 256 întreruperi x 4 octeţi = 1024 octeţi (1ko). 

Reprezentarea schematică a modului de aşezare a adreselor în tabelul vectorilor de 
întrerupere este arătată în figura 5.1. 

La întâlnirea unei instrucţiuni de tip INTn, microprocesorul extrage începând de la 
adresa n*4 cele patru valori pe care le găseşte în locaţiile de memorie succesive şi 
calculează adresa fizică a rutinei de tratare a întreruperii pe baza relaţiei: 

 
adresa fizică = adresa segment * 16 + adresa ofset 
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Figura 5.1. Tabela de întreruperi 

executând salt necondiţionat la această adresă şi trecând la execuţia rutinei de 
întrerupere. Din punct de vedere al sistemului de operare DOS, mecanismul 
întreruperilor este important atât pentru asigurarea bunei funcţionări a structurii 
hardware cât şi pentru apelul funcţiilor sistem. 
 

5.3.  Încărcarea şi lansarea în execuţie a sistemului de operare 
DOS 

 
În cazul pornirii calculatorului, se dă controlul rutinelor BIOS din ROM de la 

adresa FFFF:0000, adresă la care se află de obicei o instrucţiune de salt la rutina de 
testare. Această rutină verifică elementele hardware şi memoria calculatorului. Testul de 
verificare a funcţionării calculatorului se numeşte şi test de confidenţă şi face parte 
dintr-un proces de diagnosticare cunoscut sub numele de POST (Power On Self Test). 
După terminarea acestei verificări, se încearcă (în funcţie de felul în care a fost stabilită 
configuraţia în modul SETUP din programul BIOS) citirea primului sector a unităţii de 
memorie pe care se găseşte sistemul de operare (unitatea de dischetă, harddisc sau 
CDROM). În acest prim sector se află programul bootstrap loader (zone de boot), cel 
care asigură încărcarea sistemului de operare. Dacă citirea s-a făcut cu succes atunci se 
dă controlul acestui program care a fost transferat în memorie. Dacă citirea eşuează 
atunci se testează primul sector a celorlalte dispozitive de stocare în ordinea stabilită în 
modul SETUP. 

În cazul repornirii la cald (Ctrl+Alt+Del) nu se mai fac testele elementelor 
hardware şi nici cele ale memoriei. Iniţializarea la rece se face prin acţionarea butonului 
RESET sau prin repornirea acestuia. 

Programele de încărcare verifică dacă există pe disc toate fişierele sistem (în 
principiu, programul BIO.COM şi programul DOS.COM sau IO.SYS şi MSDOS.SYS 
în funcţie de tipul şi versiunea sistemului de operare), semnalând un mesaj de eroare în 
caz contrar.  

Fişierul BIO.COM (IO.SYS) este încărcat ca un program rezident la adrese mici, 
primind şi controlul. Rutinele din fişierul BIO.COM execută următoarele operaţii: 

 
• încarcă fişierul DOS.COM la adresa cea mai mică posibilă; 

 33



 34

• construiesc tabele interne ale sistemului; 
• iniţializează driverele sistemului; 
• verifică existenţa fişierului de configurare CONFIG.SYS pe discul sistem. Dacă 

există, sistemul va fi reconfigurat conform conţinutului acestui fişier; 
• încarcă interpretorul de comenzi COMMAND.COM. 
 

Dacă după lansarea lui în execuţie, interpretorul de comenzi nu găseşte fişierul 
AUTOEXEC.BAT, va afişa versiunea sistemului, va cere introducerea datei şi a orei, 
după care va afişa prompterul sistem. Dacă există fişierul AUTOEXEC.BAT, atunci 
informaţiile de mai sus nu se vor mai afişa, ci se va da controlul fişierului 
AUTOEXEC.BAT. 

În final interpretorul de comenzi COMMAND.COM afişează prompterul sistem 
format din numele unităţii implicite urmat de caracterul “>”. 

De menţionat că unitatea implicită poate fi schimbată prin simpla introducere a 
numelui altei unităţi urmat de caracterul două puncte “:”. 
 

5.4.  Organizarea memoriei sub sistemul de operare DOS 
 

Pe motive de compatibilitate cu versiunile mai vechi ale sistemului de operare 
DOS şi datorită modului de funcţionare a microprocesorului 80x86 (vezi paragraful 
5.2.1.), sub sistemul de operare DOS memoria internă accesibilă utilizatorului este 
organizată într-un mod specific, în funcţie de dimensiunea acesteia, astfel: 

 
1. memoria cuprinsă intre 0KB şi 640kB se numeşte memorie convenţională (sau 

memorie de bază) şi ea este utilizată de programe; 
2. memoria cuprinsă între 640kB şi 1MB se numeşte memorie superioară fiind 

organizată pe blocuri de memorie (blocurile în memoria superioară se numesc 
UMB – Upper Memory Block); 

3. memoria peste 1MB se numeşte memoria extinsă (Extended Memory) 
(simbolizată XMS); 

4. primii 64kB de memorie extinsă formează zona memoriei înalte (High Memory) 
(simbolizată HMA); 

5. memoria expandată (Expanded Memory) este utilizată prin intermediul 
memoriei superioare, printr-o zonă de 64kB numită fereastră sau cadru de 
pagină. 

 
În mod normal, programele rulate sub DOS “văd” doar memoria de bază şi nu 

pot fi rulate decât aici ceea ce înseamnă că dimensiunea maximă a unui program rulat 
sub sistemul de operare DOS poate fi de cel mult 640kB. Pentru accesarea celorlalte 
zone de memorie (dacă acestea există) sunt necesare programe speciale de gestiune a 
memoriei (drivere) care se încarcă în memorie o dată cu încărcarea sistemului de 
operare. 

În figura 5.2 este prezentat modul de organizare al memoriei sub sistemul de 
operare DOS. 
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Fig. 5.2. Organizarea memoriei sub sistemul de operare DOS 

Drivere utilizate pentru gestionarea memoriei (în fişierul de configurare 
CONFIG.SYS): 
 
• HIDOS.SYS – permite utilizarea memoriei înalte la microprocesoarele 286 
• EMM386.SYS – simulează memoria expandată folosind memoria extinsă şi oferă 

următoarele facilităţi: 
 

 umplerea blocurilor UMB cu memorie expandată; 
 accesul la memoria extinsă; 
 simularea memoriei expandate cu memoria extinsă; 
 deplasarea nucleului DOS în memoria înaltă sau superioară. 

 
• HIMEM.SYS – este folosit pentru gestionarea memoriei extinse şi permite 

încărcarea programelor în memoria înaltă (respectă standardul XMS). 
 

5.5. Configurarea sistemului (fişierul CONFIG.SYS) 
 

La fiecare lansare a sistemului de operare DOS, acesta caută în directorul 
rădăcină de pe unitatea de unde a fost încărcat, un fişier special de configurare, numit 
CONFIG.SYS. Dacă acest fişier este găsit, atunci este citit şi comenzile lui sunt 
interpretate. În caz contrar, sistemul este configurat cu valorile implicite ale comenzilor 
de configurare. Fişierul CONFIG.SYS este un fişier text şi el poate fi creat şi modificat 
de către utilizator. 

Principalele directive de configurare sunt: BREAK, BUFFERS, COUNTRY, 
DEVICE, DEVICEHIGH, DOS, DRIVPARM, FCBS, FILES, INSTALL, 
LASTDRIVE, REM, SHELL, STACKS, SWITCHES. 

Dacă se modifică sau se adaugă comenzi în fişierul de configurare, acestea devin 
efective la următoarea lansare a sistemului de operare. 

Convenţii şi notaţii: 
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• cuvintele indicate cu majuscule trebuie introduse exact aşa cum sunt indicate. 

Aceste cuvinte sunt cuvintele cheie. Ele pot fi introduse cu orice combinaţie de 
litere mari şi mici. Sistemul de operare DOS converteşte automat cuvintele cheie 
la litere mari; 

• şirurile de caractere din cadrul comenzilor cu litere mici trebuie înlocuite de 
utilizator cu şiruri particulare (de exemplu nume_fişier este înlocuit cu numele 
efectiv al fişierului); 

• şirurile de caractere închise între paranteze pătrate, [ şi ], sunt opţionale. Dacă se 
doreşte introducerea informaţiei opţionale, nu trebuie introduse parantezele 
pătrate ci numai informaţia din interiorul parantezelor; 

• Şirurile separate prin bară verticală (|) se exclud reciproc, ceea ce înseamnă că se 
poate introduce numai unul din şirurile specificate; 

• un şir de puncte (...) indică repetarea unui şir de câte ori se doreşte; 
• semnele de punctuaţie (cu excepţia parantezelor pătrate şi a barei verticale) cum 

ar fi virgula, semnul egal, semnul de întrebare, două puncte, slash-ul etc. trebuie 
incluse în linia de comandă acolo unde sunt indicate. 

 
Comanda BREAK 
 

Caracterul Ctrl/C (Ctrl/Break) permite întreruperea unui program în execuţie. În 
mod normal, sistemul de operare verifică introducerea acestui caracter numai în timpul 
operaţiilor de intrare/ieşire cu echipamentul standard. Prin comanda BREAK se poate 
forţa verificarea introducerii caracterului CTRL/C la fiecare apel de funcţie sistem. 

Formatul general al comenzii este: 
 
BREAK=ON | OFF 
 

Valoarea implicită pentru această comandă este BREAK=OFF. 
Opţiunea OFF determină sistemul de operare să verifice introducerea 

caracterului Ctrl/C numai în timpul operaţiilor de intrare/ieşire cu echipamentul 
standard. 

Opţiunea ON determină verificarea introducerii caracterului Ctrl/C la apelul 
fiecărei funcţii sistem. Aceasta permite întreruperea şi a unui program care nu execută 
nici una din operaţiile cu echipamentele standard de intrare/ieşire. 

 
Comanda BUFFERS 
 

Formatul general al comenzii este: 
 
BUFFERS=xx 

 
unde: 
 
xx – este un număr între 1 şi 99 care reprezintă numărul zonelor tampon de disc pe care 
le alocă sistemul la lansare. 
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Comanda COUNTRY 
 

Comanda COUNTRY permite utilizarea convenţiilor internaţionale pentru timp, 
dată, monedă şi conversie între litere mari şi mici (implicit SUA). De asemenea, este 
identificat totodată setul de caractere (specific unei ţări) care va fi utilizat. 

Formatul general al comenzii este: 
 
COUNTRY=xxx[,[yyy][,d:]nume_fişier]] 

 
unde: 
 
xxx  - reprezintă codul ţării; 
yyy  - reprezintă pagina de cod pentru ţară 
nume_fişier - reprezintă un fişier care conţine informaţii specifice ţării.   Dacă acesta 

nu este specificat, este utilizat fişierul COUNTRY.SYS. 
 

Comanda DEVICE 
 

Formatul general al comenzii este: 
 
DEVICE=[d:][cale]nume_fişier[.ext] 
 

Această comandă permite specificarea unui nume de fişier care conţine un driver 
de intrare/ieşire. În timpul încărcării, sistemul de operare încarcă fişierul în memorie, ca 
o extensie a sa şi dă controlul acestui driver. 

Driverele standard încărcate de DOS sunt cele pentru ecranul consolei, 
claviatură, imprimantă şi disc. Nu trebuie specificată nici o comandă DEVICE pentru ca 
sistemul să încarce aceste drivere. 

 
Comanda DEVICEHIGH 

 
Comanda DEVICEHIGH este similară comenzii DEVICE cu deosebirea că, 

încărcarea driverului se face în zona de memoria înaltă. Acest lucru are avantajul că 
permite eliberarea porţiunii corespunzătoare din memoria convenţională care ar fi fost 
ocupată de driver, ceea ce duce la creşterea dimensiunii de memorie din această zonă ce 
va putea fi utilizată de programele de aplicaţie. 

 
Comanda DOS 
 

Comanda DOS permite încărcarea unei porţiuni din sistemul de operare care în 
mod normal este rezident în memoria convenţională, în memoria înaltă. Acest lucru 
duce la eliberarea memoriei convenţionale care va putea fi utilizată de către aplicaţii. 

Sintaxa comenzii este: 
 
DOS=HIGH|LOW[,UMB|,NOUMB] 
 
Comanda DRIVPARM 
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Comanda DRIVPARM permite definirea parametrilor pentru dispozitive bloc, 
înlocuind dispozitivele originale DOS. 

Formatul general al comenzii este: 
 
DRIVPARM /d:nr [/c][/f:factor][/h:cap][/n][/s:sector][/t:pista] 

 
unde: 
 
/d:nr - specifică numărul de unitate fizică (0-255). Prima unitate de disc flexibil este 0 

(cea care este referită cu litera A), a doua unitate este 1 (referită cu litera B), 
prima unitate de harddisc este 128 (referită cu C), a doua este 129 şi aşa mai 
departe; 

/t:pista - specifică numărul de piste pe o faţă (1-999). Valoarea implicită este de 80 de 
piste pe o faţă; 

/s:sector - specifică numărul de sectoare pe pistă (1-99). Valoarea implicită este de 
9 sectoare pe pistă. 

/h:cap - specifică numărul de capete de citire/scriere ale unităţii (1-99). Valoarea 
implicită este 2; 

/c -este utilizabil numai pentru unităţi de disc flexibil care suportă detecţia 
schimbării dischetei (change line); 

/n - specifică dacă echipamentul fizic este de tip amovibil; 
/f:factor - specifică tipul unităţii. 
 

Comanda FCBS 
 

Comanda FCBS permite specificarea numărului de blocuri de control al 
fişierelor (FCB) care pot fi deschise simultan de DOS. Dacă nu este încărcat suportul 
pentru partajarea fişierelor, comanda FCBS nu are nici un efect (numărul fişierelor 
deschise simultan este limitat de dimensiunea memoriei disponibile). 

Formatul general al comenzii este: 
 
FCBS=m,n 
 

Parametrul m specifică numărul total de fişiere care pot fi deschise simultan 
(valori posibile:1..255, valoare implicită: 4) iar parametrul n specifică numărul de 
fişiere deschise simultan care nu pot fi închise automat de DOS dacă un program 
încearcă să deschidă simultan mai mult de m fişiere (valoare implicită zero). 

 
Comanda FILES 
 

Comanda FILES permite deschiderea mai multor fişiere de către o aplicaţie fără 
utilizarea blocului de control al fişierului (FCB). Această comandă nu afectează 
comanda FCBS. 

Formatul general al comenzii este: 
 
FILES=xx 
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Valoarea maximă pentru xx este 255, iar valoarea minimă este 8 (valoare 
implicită). 

 
Comanda INSTALL 
 

Permite încărcarea programelor rezidente în memorie la lansarea sistemului de 
operare. Acest lucru permite extinderea facilităţilor oferite de sistemul de operare DOS. 
Programele rămân în memoria convenţională atât timp cât aceasta este alimentată. 

Formatul comenzii este: 
 
INSTALL=[d:][cale]nume_fisier[parametri] 
 
Comanda LASTDRIVE 
 

Formatul general al comenzii este: 
 
LASTDRIVE=literă 
 

Litera specificată (de la A la Z) corespunde ultimei litere valide de unitate 
acceptată de DOS. Implicit ultima literă este E. 

Valoarea cea mai mică acceptată în comanda LASTDRIVE corespunde 
numărului de unităţi instalate în sistem. În caz contrar comanda este ignorată. 

 
Comanda REM 
 

Comanda REM permite introducerea unor comentarii în fişierul CONFIG.SYS. 
Liniile care încep cu comanda REM sunt ignorate de sistemul de operare. 

Formatul general al comenzii este: 
 
REM comentariu 
 
Comanda SHELL 
 

Formatul general al comenzii este: 
 
SHELL=[d:][cale]nume_fişier[.ext][param1][param2] 
 

Această comandă permite să se specifice numele şi locaţia interpretorului de 
comenzi de nivelul cel mai înalt, pe care sistemul de operare îl plasează la încărcare în 
locul lui COMMAND.COM. 

 
 
 
Comanda STACKS 
 

Comanda STACKS permite mărirea dimensiunii implicite a stivei. 
Formatul general al comenzii este: 
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STACKS=n,s 
 

Parametrul n reprezintă numărul de zone de stivă (domeniul: 8 ... 64). 
Parametrul s este dimensiunea în octeţi a fiecărei zone (domeniul: 32 ... 512). 

 
Comanda SWITCHES 
 

Comanda SWITCHES permite stabilirea unor opţiuni speciale pentru DOS. 
Formatul general al comenzii este: 

 
SWITCHES= /F /K /N /W 

 
/F – duce la anularea celor două secunde cât timp este afişat mesajul: Starting MS-DOS; 
 
/K – impune ca tastaturile extinse să fie privite ca tastaturi convenţionale; 
 
/N - împiedică utilizarea tastelor F5 sau F8 pentru ignorarea fişierelor CONFIG.SYS 
sau AUTOEXEC.BAT. 
 
/W – indică faptul că fişierul WINA20.386 a fost mutat din directorul rădăcină (utilizat 
la versiunea Windows 3.0). 

Informaţii suplimentare asupra modului de utilizare a comenzilor utilizate în 
fişierul CONFIG.SYS se pot obţine cu ajutorul comenzii HELP. În figura 5.3 este 
prezentat ecranul afişat la introducerea comenzii HELP. 

În continuare se prezintă un exemplu de conţinut al unui fişier CONFIG.SYS 
pentru un sistem de calcul pe care este instalat şi sistemul de operare Windows 9x: 
 
Files=50 
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS 
DEVICE=C:\WINDOWS\EMM386.EXE NOEMS 
DOS=UMB 
DEVICE=C:\WINDOWS\setver.exe 
DOS=HIGH 
REM *** LION_XI200_AI SERIES ADDED LINES *** 
DEVICEHIGH /L:1,22912 =C:\LION\LION200A.SYS /D:LION001 /M:S /P:1F0S /I:14 
/V 
REM *** LION_XI200_AI SERIES ADDED LINES *** ( 02-Oct-98 ) 
DEVICE=C:\DOS\INTERLNK.EXE /COM:2 /DRIVES:2 /NOPRINTER /V /AUTO 
device=C:\WINDOWS\COMMAND\display.sys con=(ega,,1) 
Country=040,852,C:\WINDOWS\COMMAND\country.sys 
 
 



 

Fig. 5.3. Meniul HELP 
 

 
5.6. Fişierul AUTOEXEC.BAT 

 
Fişierul AUTOEXEC.BAT este un fişier de comenzi special. De câte ori se 

încarcă sistemul de operare, interpretorul de comenzi execută automat comenzile din 
fişierul AUTOEXEC.BAT, dacă acest fişier este prezent în directorul rădăcină (pe 
discul de pe care se face încărcarea sistemului). 

Fişierul AUTOEXEC.BAT poate fi creat (ca orice fişier de comenzi) cu un 
editor de texte, sau direct de la echipamentul standard de intrare, utilizând comanda 
COPY. 

Directivele ce pot fi folosite în fişierele loturi de comenzi (fişiere cu extensia 
.BAT): CALL, ECHO, FOR, GOTO, IF, PAUSE, REM, SHIFT, MENU. 

În continuare este prezentat un exemplu de fişier AUTOEXEC.BAT: 
@ECHO OFF 
PROMPT $p$g 
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND 
SET TEMP=C:\TEMP 
SET TASMTABS=D:\Pathway\240bsp\tasm 
mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi) 
mode con codepage select=852 
 

5.7. Organizarea şi specificarea fişierelor sub DOS 
 

În sistemul de operare DOS spaţiul de memorare al unui disc este împărţit în 
patru zone disteincte. Primele trei zone, numite zone sistem, sunt rezervate şi iniţializate 
la formatarea discului. 

Prima zonă este destinată programului de încărcare al sistemului. 
O altă zonă sistem, numită tabelă de alocare a fişierelor (FAT), conţine 

informaţii de alocare a spaţiului pe disc. 
Următoarea zonă sistem conţine directorul rădăcină, cu informaţiile despre 

fişierele aparţinătoare (numele, dimensiunea, poziţia lor pe disc, precum şi data şi ora la 
care au fost modificate sau create). 
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Zona care ocupă cel mai mult spaţiu este zona fişierelor, care conţine fişiere 
grupate în directoare. De menţionat că, în cazul unui disc sistem, primele două fişiere 
din această zonă sunt fişierele sistem. 

Numele unui fişier este alcătuit din două părţi: numele propriu-zis care poate să 
aibă maxim 8 caractere şi extensia care poate să aibă maxim 3 caractere, cele două părţi 

fiind separate de caracterul punct (forma generica este 
xxxxxxxx.yyy, unde x este numele iar y extensia). 
Fişierelor se pot asocia următoarele atribute: Read-only, 
Hidden, Archive, System. 
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Primul director, creat automat pe disc de către 
sistemul de operare, se numeşte director rădăcină şi are 
numele “\”. Toate directoarele (cu excepţia directorului 
rădăcină) sunt de fapt fişiere de tip special. Fiecare 
director are un nume şi poate fi înregistrat în alt 
director. Dacă directorul X este înregistrat în directorul 
Y, atunci se spune că X este subdirector al directorului 
Y. Cerinţele faţă de numele directoarelor sunt aceleaşi 
ca şi faţă de numele fişierelor. De obicei, numele 
directorului se indică fără extensie. Conform acestei 
organizări, structura ierarhică a fişierelor şi 
directoarelor din sistemul de operare DOS este sub 
formă arborescentă (figura 5.4). 

Atunci când este apelat un fişier, de regulă 
trebuie indicată toată calea de căutare a acestuia, începând din directorul rădăcină. Un 
exemplu de apelare a unui program ar putea fi: 

 
 

Fig. 5.4. Structura 
arborescentă a directoarelor 

 
C:\DOS\help.exe 
 
Fişiere speciale 
 

Sistemul de operare asociază resurselor fişiere speciale: 
 
• AUX – identic cu COM1 (primul port pentru comunicaţii seriale); 
• CLOCK$ - ceasul de timp real; 
• COM1 – primul port serial; 
• COM2 – al doilea port serial; 
• CON – consola sistem (tastatura + ecranul); 
• LPT1 – primul port paralel; 
• LPT2 – al doilea port paralel; 
• NUL – dispozitiv nul (în acest fişier se poate scrie orice iar ceea ce se scrie 

se ignoră). Citirea din acest fişier dă eroare de sfârşit de fişier. 
• PRN – identic cu LPT1 

 
5.8. Comenzile sistemului de operare DOS 

  
 Comenzile sistemului de operare sunt: interne şi externe. Comenzile interne sunt 

executate direct de către interpretorul de comenzi pe când comenzile externe sunt fişiere 
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memorate pe disc, care pentru a fi executate trebuie mai întâi încărcate în memorie. 
Acest mod de împărţire a comenzilor permite extinderea nelimitată a posibilităţilor 
sistemului de operare prin comenzi externe. 

Comenzile pot fi simple sau compuse (separate prin bara verticală | ). Rezultatele 
comenzii precedente devin date de intrare pentru comanda următoare. 

 O comandă poate avea o serie de parametri sau opţiuni (specificaţi cu semnul “/” 
în faţa opţiunii). De exemplu, pentru a obţine explicaţii sumare cu privire la comanda 
dir, se va scrie: 
 
DIR /? 
 

Caractere utilizate în comenzi (indirectare): 
• < fişier – comanda preia datele de intrare din fişier în loc să le citească de la 

tastatură; 
• > fişier – rezultatele comenzii sunt depuse în fişier în loc să fie afişate pe ecran; 
• >> fişier – rezultatele comenzii sunt adăugate la fişier; 
• cmd1 | cmd2 – rezultatele cmd1 sunt folosite de cmd2. 

 
5.9. Funcţii sistem 
 

Funcţiile sistem reprezintă rutinele utilizate de DOS pentru tratarea operaţiilor şi 
resurselor sistemului. Aceste funcţii sistem pot fi apelate de orice program de aplicaţie, 
uşurând munca de programare. 

Rutinele DOS sunt apelate prin întreruperi software. Întreruperea 21h (INT 21h) 
este serviciul pentru apelul funcţiilor. 

Pentru un apel al unei funcţii sistem DOS, se procedează astfel: 
 

 se încarcă numărul funcţiei în registrul AH; 
 se încarcă (dacă este necesar) numărul subfuncţiei în registrul AL; 
 se încarcă (dacă este necesar) celelalte date în registrele specificate; 
 se generează INT 21h 

 
Funcţiile DOS pe categorii. 
 
1. Intrări/ieşiri pentru dispozitive caracter standard 
1.1. Citirea cu ecou de la tastatură 
1.2. Afişarea unui caracter 
1.3. Intrarea auxiliară 
1.4. Ieşirea auxiliară 
1.5. Tipărirea unui caracter 
1.6. Intrare/ieşire directă fără ecou la consolă 
1.7. Intrarea directă fără ecou de la consolă 
1.8. Citirea fără ecou de la tastatură 
1.9. Afişarea unui şir 
1.10. Intrarea prin zona tampon de la tastatură 
1.11. Verificarea stării intrării 
1.12. Ştergerea zonei tampon de intrare şi citirea de la tastatură 
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2. Gestiunea memoriei 
2.1. Alocarea memoriei 
2.2. Eliberarea memoriei alocate 
2.3. Modificarea alocării memoriei 
2.4. Obţinerea/Selectarea strategiei de alocare 
 
3. Gestiunea proceselor 
3.1. Păstrarea procesului 
3.2. Încărcarea şi/sau execuţia unui program (EXEC) 
3.3. Terminarea procesului (EXIT) 
3.4. Obţinerea codului de retur al procesului fiu (Wait) 
3.5. Obţinerea adresei PSP-ului 
 
4. Tratarea fişierelor prin identificatoare logice 
4.1. Crearea unui fişier 
4.2. Deschiderea unui fişier, utilizând identificatorul logic 
4.3. Închiderea unui fişier, utilizând identificatorul logic 
4.4. Citirea dintr-un fişier sau de la un dispozitiv, utilizând identificatorul logic 
4.5. Scrierea într-un fişier sau de la un dispozitiv, utilizând identificatorul logic 
4.6. Poziţionarea pointerului de scriere/citire 
4.7. Duplicarea identificatorului logic al unui fişier 
4.8. Redirectarea unui identificator logic 
4.9. Crearea unui fişier temporar unic 
4.10. Crearea unui fişier nou 
 
5. Partajarea fişierelor 
5.1. Deschiderea unui fişier, utilizând identificatorul logic 
5.2. IOCTL: Modificarea numărului de reîncărcări 
5.3. Blocarea/deblocarea accesului la un fişier 
 
6. Tratarea directoarelor 
6.1. Crearea unui nou director 
6.2. Ştergerea unui director 
6.3. Schimbarea directorului 
6.4. Ştergerea unui fişier 
6.5. Obţinerea/poziţionarea atributelor fişierului 
6.6. Obţinerea directorului curent 
6.7. Găsirea primului fişier potrivit 
6.8. Găsirea următorului fişier potrivit 
6.9. Schimbarea intrării în director 
6.10. Obţinerea/poziţionarea datei şi orei unui fişier 
 
 
7. Gestiunea dispozitivelor 
7.1. Obţinerea informaţiilor despre dispozitiv 
7.2. Poziţionarea informaţiilor despre dispozitiv 
7.3. Citirea de la un dispozitiv caracter 
7.4. Scrierea la un dispozitiv caracter 
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7.5. Citirea de la un dispozitiv bloc 
7.6. Scrierea la un dispozitiv bloc 
7.7. Obţinerea stării intrării 
7.8. Obţinerea stării ieşirii 
 
8. Reţele Microsoft 
 
9. Operaţii sistem generale 
 
Exemple de utilizare a funcţiilor sistem în PASCAL 
 

Program care afişează versiunea DOS instalată în sistemul de calcul 
 
Se foloseşte funcţia sistem 30h. Valorile returnate sunt următoarele: 
• în registrul AL – numărul versiunii de bază; 
• în registrul AH – numărul versiunii secundare. 
Programul: 
 
program versiune; 
uses DOS; 
 
var 
registre:registers; 
 
begin 

registre.ah:=$30; 
MsDos(registre); 
{echivalent: Intr($21, registre)} 
with registre do 
writeln(‘Versiune MsDOS’,al:1,’.’ah:2); 

end. 
 
Programul citeşte un caracter de la tastatura (cu ecou) 
 
Se foloseşte funcţia sistem 01h. Valoarea returnată este următoarea: 
• în registrul AL – caracterul citit. 
Programul: 
 
program caracter; 
uses DOS; 
 
var 
registre:registers; 
begin 

registre.ah:=1; 
MsDos(registre); 
{echivalent: Intr($21, registre)} 
with registre do 
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writeln(‘S-a apasat tasta:’,char(al)); 
end. 
 

Obţinerea unităţii curente implicite 
 
Se foloseşte funcţia sistem 19h. Valoarea returnată este următoarea: 
• în registrul AL – numărul unităţii curente. 
Programul: 
 
program unitate_curenta; 
uses dos; 
var registre:registers; 
begin 

registre.ah:=$19; 
msdos(registre); 
with registre do 
writeln('unitatea curenta:',al); 
readln 

end. 
 

Obţinerea datei sistem curente 
 
Se foloseşte funcţia sistem 2Ah. Valoarea returnată este următoarea: 
• în registrul AL – ziua din săptămână (0=duminică, ..., 6=sâmbătă); 
• în registrul CX – anul curent (1980-2098); 
• în registrul DH – luna curentă (1-12); 
• în registrul DL – ziua curentă (1-13). 
Programul: 
 
program data_curenta; 
uses dos; 
const 
luni:arrayş1..12ţ of 
string=('Ianuarie','Februarie','Martie','Aprilie','Mai','Iunie','Iulie','August','Septembrie','
Octombrie','Noiembrie','Decembrie'); 
var reg:registers; 
begin; 
reg.ah:=$2A; 
msdos(reg); 
 
case reg.al of 

0:write('Duminica '); 
1:write('Luni '); 
2:write('Marti '); 
3:write('Miercuri '); 
4:write('Joi '); 
5:write('Vineri '); 
6:write('Sambata '); 
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end; 
write(reg.dl,' ',lunişreg.dhţ,' ',reg.cx); 
readln; 
end. 
 

5.10. Întreţinerea sistemului de operare DOS 
 

Întreţinerea sistemului de operare se face în principal prin verificarea integrităţii 
informaţiei pe disc, cu ajutorul unor utilitare prezente în directorul DOS. Este 
recomandabilă lansarea periodică, cel puţin o dată pe săptămână, a programului 
scandisk.exe care face o verificare a informaţiei atât din punct de vedere logic cât şi 
fizic. Această operaţie permite depistarea informaţiei pierdute, a alocărilor greşite sau a 
sectoarelor defecte de pe disc. Un alt program destinat întreţinerii sistemului de fişiere 
de pe disc este programul chkdsk.exe. 

Pentru creşterea vitezei de lucrul cu discul este bine ca fişierele pe disc să fie 
memorate în zone continue. Datorită faptului că în timpul lucrului cu discul se şterg şi 
se adaugă fişiere, sistemul de operare va încerca să ocupe sectoarele rămase libere între 
zonele scrise şi în acest fel se produce fragmentarea fişierelor scrise pe disc. Pentru 
defragmentarea acestor fişiere şi optimizarea accesului la disc se utilizează programul 
defrag.exe. 

Atunci când se intenţionează oprirea calculatorului este bine ca operatorul sa 
apese combinaţia de taste CTRL+ALT+DEL care duce de fapt la iniţializarea 
procesorului. În acest fel sistemul de operare este informat de faptul că se doreşte 
oprirea calculatorului şi salvează datele rămase în memorie, pe disc, închide toate 
fişierele şi iniţializează (resetează) unitatea centrală. Dacă oprirea se face de la butonul 
sursei de alimentare, atunci datele din memorie care n-au fost scrise pe disc se pierd iar 
informaţia de alocare a fişierelor poate fi trunchiată. 
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CAPITOLUL 6 
 

6. Sistemul de operare UNIX 
 

6.1.  Generalităţi 
 

Sistemul de operare UNIX este un sistem de operare cu multiprogramare cu 
sisteme sofisticate de alocare a resurselor şi gestiune automată a memoriei. În acest sens 
se poate spune că UNIX este un sistem de operare de tip time-sharing, multitasking şi 
multiutilizator. 

Sistemele de operare cu divizare în timp (time-sharing) alocă proceselor gata de 
execuţie, prin strategia de alocare a resurselor de calcul, succesiv, câte o cuantă de timp, 
până la execuţia completă. 

Sistemele multitasking sunt sistemele care pot executa mai multe programe 
simultan, având implementată o anumită strategie de alocare a resurselor. 

Sistemele multiutilizator sunt sistemele ce permit lucrul mai multor operatori 
simultan având implementate mecanisme de protecţie şi de partajare a accesului la 
resursele sistemului. 

O altă caracteristică a sistemului de operare UNIX este faptul că promovează 
modularitate permiţând extinderea simplă a funcţiilor sistemului de operare ceea ce 
duce la creşterea continuă a performanţelor acestuia. De asemenea, pentru operaţiile de 
intrare/ieşire sunt utilizate aşa-numitele intrări/ieşiri generalizate prin asocierea a câte 
unui fişier de tip special fiecărei intrări/ieşiri. În scopul realizării mediului multitasking 
există un sistem de gestiune a proceselor reentrante şi asincrone multiple, care se pot 
sincroniza prin intermediul unui sistem de întreruperi logice. Gestiunea memoriei se 
face printr-un mecanism ce permite schimbul de pagini între memoria RAM şi cea 
extinsă, gestionându-se spaţiul afectat execuţiei proceselor şi controlându-se timpul de 
acces la procesele în aşteptare. 

Pentru interacţiunea cu utilizatorul, sistemul de operare UNIX dispune de o 
interfaţă simplă şi interactivă prin intermediul componentei SHELL, care nu este 
integrată în nucleul sistemului de operare (KERNEL). 

Componenta SHELL reprezintă mecanismul prin care sistemul de operare 
realizează interfaţa între utilizator şi sistemul de calcul. Această componentă reprezintă 
un interpretor de comenzi care citeşte liniile introduse de către utilizator şi determină 
execuţie comenzilor solicitate. Printre cele mai populare componente SHELL, se poate 
menţiona Bourne SHELL (sh), Berkeley C SHELL (csh) şi Korn SHELL (ksh). Aceste 
SHELL-uri sunt orientate pe text. Pentru facilităţi grafice printre cele mai cunoscute 
programe SHELL sunt: Graphic Interface a firmei Macintosh sau Presentation Manager 



al lui IBM. Există însă şi un număr de interfeţe grafice pentru UNIX: sistemul 
X/Window de la MIT folosit şi de firma SCO în produsul ei OPEN DESKTOP. 
OpenLook al firmelor AT&T şi SUN şi, în sfârşit, produsul DECwindows al firmei 
DEC. 

Prin scrierea sistemului de operare în limbajul C, s-a obţinut o portabilitate atât a 
sistemului UNIX propriu-zis, cât şi a programelor de aplicaţie dezvoltate sub acest 
sistem, realizându-se astfel şi dezideratele de sistem deschis. Prin portabilitate se 
înţelege proprietatea unui program de a putea fi executat pe sisteme de calcul cu 
structuri fizice (în special unităţi centrale) diferite. 

Multe sisteme de calcul cu sisteme de operare UNIX creează posibilitatea ca 
utilizatorii săi să poată rula şi aplicaţii MS-DOS, în paralel cu aplicaţiile de bază rulate 
sub UNIX. 

Spre deosebire de sistemul de operare DOS care este utilizat exclusiv pe 
calculatoarele de tip PC, sistemul de operare UNIX este utilizat pe toate tipurile de 
calculatoare, începând de la calculatoare de tip PC până la supercalculatoare. 

În esenţă, orice sistem de operare UNIX conţine un nucleu, una sau mai multe 
componente SHELL şi un sistem bogat de fişiere. 
 

6.2. Structura generală a sistemului de operare UNIX 
 

Ca orice sistem de operare, UNIX asigură mecanisme pentru gestionarea 
resurselor sistemului de calcul şi o interfaţă pentru utilizatori şi programele de aplicaţii. 
O primă caracteristică a acestui sistem de operare este reprezentată de faptul că interfaţa 
cu structura fizică a sistemului de calcul nu se face prin intermediul programului BIOS. 
UNIX are propriile rutine pentru interacţiunea cu sistemul fizic al calculatorului. Din 
acest motiv, după ce a fost încărcat în memorie interacţiunea cu componenta hardware 
este făcută direct (ignorându-se programul BIOS) de către nucleul sistemului de operare 
(fig. 6.1). 

 
UTILI-
ZATOR 

Programe de 
aplicaţie 
SHELL 
Utilitare

Nucleul 
sistemului de 
operare UNIX

 
HARD-
WARE 

Fig. 6.1. Interacţiunea UNIX cu structura fizică 

Structura de programe a sistemului de operare UNIX este alcătuită din trei 
componente majore (fig. 6.2): 

 
• nucleu (Kernel); 
• sistemul de fişiere (SF) ce cuprinde programe utilitare, aplicative şi 

programe de gestiune I/E; 
• SHELL. 

 
Relaţiile între cele trei module principale ale sistemului se realizează prin: 
 
• apeluri sistem; 
• utilitare; 
• proceduri standard folosite de limbajul C; 
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• programe de gestiune a intrărilor/ieşirilor, furnizate odată cu sistemul şi 
diferite de la un sistem de calcul la altul. 

 

Nucleu
Kernel

SHELL

Programe 
utilitare 

Programe de 
gestiune I/E 

Programe 
aplicative 

Sistem
ul 

de 

fiş
ie

re
 

Utilizator 

Dispozitive periferice 

Fig. 6.2. Componentele software ale sistemului de operare UNIX

Interfeţele oferite utilizatorului de către sistem sunt organizate pe trei niveluri: 
 
• nivel exterior nucleului (prin utilitare); 
• nivel intermediar oferit de funcţiile din biblioteca standard C; 
• nivel scăzut oferit de funcţiile sistem. 
 
Nucleul sistemului de operare UNIX este partea centrală a sistemului asigurând 

servicii sistem către programele de aplicaţie pentru realizarea gestiunii proceselor, a 
memoriei, a intrărilor/ieşirilor şi a timpului. Nucleul gestionează memoria reală, alocă 
procesorul în mod automat şi furnizează răspunsul pentru funcţiile sistem (system calls) 
apelate de procesele de aplicaţie. Sistemul UNIX creează şi distruge frecvent procese. 
De exemplu, ori de câte ori un utilizator introduce o comandă, SHELL-ul creează un 
proces separat pentru a rula fişierul executabil asociat comenzii. Fiecare proces posedă 
o regiune de text (cod), o regiune de date, o stivă şi structuri de date nucleu asociate, 
care constituie mediul procesului. În mod normal mediul procesului include conţinutul 
registrelor, prioritatea procesului şi o listă a fişierelor sale deschise. Procesele nu pot să-
şi modifice direct mediul asociat, ci doar să solicite modificări prin intermediul 
funcţiilor sistem. Procesele pot fi terminate voluntar (prin apelul funcţiei sistem exit) 
sau involuntar ca rezultat al acţiunilor ilegale, al semnalelor sau al întreruperilor 
generate de utilizator. 
 

6.3.  Accesul în sistem 
 

Spre deosebire de sistemele de operare DOS şi Windows, sub sistemul de 
operare UNIX, mai mulţi utilizatori pot folosi calculatorul în acelaşi timp, executând 
independent diferite aplicaţii. În primul rând pentru a avea acces la un sistem UNIX, 
utilizatorul trebuie să primească un cont. Din punct de vedere al utilizatorului contul 
este reprezentat de un nume şi o parolă. Din punct de vedere al administraţiei, un cont 
înseamnă evidenţa utilizării resurselor la care utilizatorul are drept de acces. 
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Utilizatorii unui sistem de operare UNIX se împart în două mari categorii: 
superutilizatorul - administratorul de sistem (superuser) şi utilizatorii obişnuiţi (users). 

Superutilizatorul sau administratorul de sistem (superuser) are drepturi de acces 
nelimitate în sistem şi are ca sarcină principală administrarea şi întreţinerea sistemului 
de operare. Numele superutilizatorului va fi întotdeauna root. 

Utilizatorii obişnuiţi (user) au drepturi de acces limitate în sistem, drepturile de 
acces putând fi extinse sau ridicate de către administratorul de sistem. Utilizatorii 
obişnuiţi pot forma grupuri de utilizatori cărora administratorul de sistem 
(superutilizatorul) le poate acorda drepturi comune sau individuale. 

 
6.4. Structura fişierelor sub sistemul de operare UNIX 

 
Una din cele mai importante funcţii ale unui sistem de operare este gestionarea 

fişierelor proprii şi ale utilizatorilor. Pentru a putea fi folosite, fişierele trebuie, pe de o 
parte, să fie uşor de memorat şi uşor de gestionat, iar, pe de altă parte, trebuie să fie de 
dimensiuni adecvate mediului fizic accesibil. Aceste cerinţe impun ca sistemul de fişiere 
să aibă o structură logică eficientă şi o structură fizică potrivită pentru dispozitivele 
utilizate în memorarea fişierelor. 

 
6.4.1. Tipuri de fişiere 

 
În concepţia UNIX, un fişier este un şir de caractere terminat printr-o marcă de 

sfârşit de fişier, considerându-se uneori că un fişier este constituit dintr-un set de linii, 
fiecare linie terminându-se cu un caracter de linie nouă, care este generat de la tastatură 
atunci când se tastează ENTER. 

Fiecărui utilizator i se atribuie un director care conţine fişierele acestuia, numele 
de fişiere având până la 14 caractere, cu excepţia blancului. Sistemul UNIX face 
deosebirea între caractere mari şi mici. Este permisă utilizarea punctului (.) în cadrul 
numelui fişierelor, apărând astfel posibilitatea diferenţierii între mai multe fişiere 
înrudite. 

Sistemul de operare UNIX System V recunoaşte patru tipuri de fişiere: fişiere 
obişnuite, speciale, director (catalog) şi FIFO. 

 
 Fişiere obişnuite 

 
Un fişier obişnuit este privit de către sistemul de operare ca un şir de octeţi, fără 

o organizare logică specială. Un astfel de fişier poate conţine informaţii precum: 
 
• informaţie binară (pentru un fişier în format executabil); 
• linii de text, separate de caracterul NewLine (cod ASCII 10H). 
 

Structura logică a informaţiei din fişier cade exclusiv în sarcina programului. 
 

 Fişiere speciale 
 

O particularitate care diferenţiază sistemul UNIX de alte sisteme de operare este 
asocierea dispozitivelor periferice cu fişiere speciale. Fişierele speciale sunt citite/scrise, 
din punct de vedere al utilizatorului, exact ca şi cele obişnuite, rezultatul unei astfel de 
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operaţii fiind activarea driver-ului dispozitivului asociat. Un program de aplicaţie poate, 
deci, utiliza aceeaşi sintaxă pentru a accesa un fişier obişnuit sau unul special. 

Unui dispozitiv periferic îi este asociat cel puţin un fişier special, care va conţine 
întotdeauna informaţii despre programul de comandă al acestui periferic (driver-ul său). 
posibilitatea de a trata perifericele ca fişiere speciale asigură următoarele avantaje: 

 
• simplitate şi eleganţă prin utilizarea unor comenzi similare pentru fişiere şi 

dispozitive periferice; 
• fişierele speciale beneficiază de mecanismul de protecţie al fişierelor. 

 
 Fişiere director 

 
Fişierele director reprezintă o modalitate de a structura logic sistemul de fişiere. 

Informaţia din directori este organizată ca o tabelă care conţine câte o intrare pentru 
fiecare fişier din acel director. O astfel de intrare memorează identificatorul intern (i-
number) şi numele fişierului. Fiecare utilizator dispune de un director propriu în care 
îşi poate crea propriile fişiere şi care se numeşte home directory. 

Fişierul director poate conţine orice tip de fişiere. El nu poate fi citit sau scris în 
mod direc, ci doar prin intermediul anumitor programe (ls, mv, rm, ln etc). 

 
 Fişiere de tip FIFO 

 
Fişierele de tip FIFO sunt fişiere speciale utilizate pentru realizarea comunicaţiei 

între procese prin mecanismul de conductă (pipe). 
 
6.4.2.  Structura arborescentă a sistemului de fişiere 

 
În sistemul de operare UNIX fişierele sunt organizate într-un sistem de fişiere cu 

structură arborescentă. O astfel de structură reprezintă un mod de organizare eficient, 
deoarece permite utilizatorilor să-şi creeze medii proprii de lucru şi să-şi grupeze logic 
fişierele. Toate fişierele sunt structurate în directori, organizate ierarhic, în vârful 
ierarhiei (la rădăcina arborelui) aflându-se un director particular numit rădăcină (root), 
notat cu simbolul linie de împărţire - slash (/). 

Structura standard a sistemului de fişiere pentru sistemul de operare UNIX este 
prezentată în figura 6.3. 

 
6.4.3.  Protecţia fişierelor. Drepturi de acces. 

 
Toate sistemele UNIX includ o schemă formală a drepturilor de acces la fişiere, care 

prevede în general că utilizatorii obişnuiţi au deplin acces la propriile lor fişiere şi acces 
restrâns la fişierele de sistem. Schema de acces la fişiere prevede trei drepturi de acces: 
read (r) – citire, write (w) – scriere şi execute (x) – execuţie şi trei categorii de 
utilizatori: user (u) - proprietar, group (g) - grup şi others (o) - ceilalţi utilizatori. 
Rezultă că vor trebui să existe 9 (3 drepturi de acces * 3 categorii de utilizatori) poziţii 
pentru precizarea completă a acestor drepturi. Pentru fişiere, semnificaţia drepturilor de 
acces reiese din numele acestor drepturi, write incluzând şi posibilitatea de ştergere. 
Pentru fişierele director, drepturile de acces au alte semnificaţii: 

 



• read – există posibilitatea de listare a directorului cu comanda ls; 
• write – se pot crea/şterge fişiere director; 
• execute – se poate parcurge directorul pentru accesul la fişierele conţinute. 

root 
(/) 

dev Fişiere speciale pentru dispozitive periferice: 
consola dev sistem, terminale, discuri, imprimantă; 

bin Programe utilitare în format executabil: compi-
latoare, bin asambloare, instrumente pentru dez-
voltarea de programe; 

lib Biblioteci de limbaje şi utilitare (Fortran, C, rutine 
de bibliotecă I/E, apeluri sistem, biblioteci 
matematice); 

etc Date de sistem cu acces limitat şi controlat, utilitare 
de sistem destinate în special superuser-ului 
(administratorului), fişiere cu parole, fişiere cu 
comenzi SHELL de iniţializare;

tmp Fişiere temporare folosite de utilitare; editor; 
compilatoare, asamblor; 

usr bin Programe utilitare mai puţin folosite; 

tmp Fişiere temporare mai puţin folosite; 
dict Liste de cuvinte, verificarea împărţirii în 

silabe (spell_checker); 
lib Fişiere de biblioteci mai puţin utilizate; 
man Directori cu fişier de text conţinând în 

întregime Manualul Programatorului 
UNIX 

 at – procese temporizate 
spool 
 lpd – director imprimantă; 
 user 1 – structura de director a 

utilizatorului 1; 
users 
 user n – structura de director a 

utilizatorului n;
Fig. 6.3. Structura standard a sistemului de fişiere 

Drepturile de acces pot fi vizualizate cu comanda ls, cu opţiunile: 
 

• l (forma lungă); 
• a (toate intrările); 
• t (sortează după tipul ultimei modificări); 
• r (ordine inversă). 

 
În urma comenzii pe ecran este afişat un text de forma: 

 
drwxrwxr-x  6  John   staff       678    Feb  20  12:23  • 
drwxrwxr-x  9  Mary  staff       512    Ian   15  10:04  •• 
drwxrwxr-x  1  Nick   staff       139    Mar 11  15:20   carte 
-rwxr-x---     2  Ioan    system   3445  Feb  13  11:10   program 
drw----------  1  Fred   staff        567    Feb  19  17:30   program1 
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Primul caracter dintr-o linie indică tipul fişierului: director (d), fişier special (b 
sau c) sau fişier ordinar (-). Următoarele nouă caractere descriu drepturile de acces ale 
proprietarului fişierului (primele trei caractere), membrilor grupului (următoarele trei) 
şi celorlalţi utilizatori (ultimele trei caractere). Literele r, w, x sunt întotdeauna listate în 
această ordine; prezenţa unei litere indică acordarea dreptului respectiv, iar semnul 
minus – indică absenţa dreptului respectiv. Următoarele coloane indică, în ordine, 
numărul de legături, numele proprietarului, numele grupului, numărul de caractere din 
fişier şi data la care fişierul a fost modificat ultima oară. 

Schimbarea drepturilor de acces se face cu comanda chmod. În această comandă 
este necesar să fie specificate următoarele informaţii: 

 
• pentru ce persoane se stabilesc drepturile de acces; 
• care sunt drepturile care se modifică; 
• care este fişierul ale cărui drepturi de acces se modifică. 

 
Pentru persoanele ale căror drepturi de acces se stabilesc pot fi folosite 

caracterele u (utilizator), g (grup), o (alţii) sau a (toţi). Pentru drepturile care se 
modifică elementele se dau sub forma unui grup de două caractere. Primul caracter este 
+ (pentru acordarea dreptului) sau – (pentru retragerea dreptului) urmat de unul din 
caracterele r, w sau x (al doilea caracter) care se referă la dreptul de acces în discuţie. 

 
6.4.4.  Montarea volumelor în arborele sistemului de fişiere 
 

Orice disc UNIX pe care se pot crea mai multe partiţii poate să conţină mai 
multe sisteme de fişiere (în general un disc flexibil conţine doar un singur sistem de 
fişiere). Nucleul UNIX are un sistem de fişiere propriu care conţine comenzile necesare 
gestionării sistemului (root file system). 

Toate sistemele de fişiere, cu excepţia lui root file system care este mereu activ, 
pot fi sau nu încorporate în structura accesibilă la un moment dat. Dacă un sistem de 
fişiere este accesibil, se spune despre el că este montat. Fiecare volum UNIX conţine un 
sistem propriu de fişiere, cu o rădăcină ce poate fi ataşată la root file system prin 
operaţia de montare, care îl extinde pe acesta din urmă cu subarborele corespunzător 
volumului care s-a montat. Este posibilă şi operaţia inversă când un volum UNIX este 
făcut inaccesibil prin demontare. Comenzile de montare şi demontare a volumelor sunt 
accesibile numai superutilizatorului (administratorului sistemului). 
 

6.5.  Operarea sub sistemul de operare UNIX 
 

Aşa cum s-a arătat, sistemul de operare UNIX admite două categorii de 
utilizatori: superutilizatorul (sau administratorul de sistem) şi utilizatorii obişnuiţi. 
Pentru distingerea acestor două categorii de utilizatori prompterul afişat de sistemul de 
operare este diferit, în mod implicit fiind afişat caracterul “#” pentru superutilizator şi 
caracterul “$” pentru utilizatorul obişnuit. 

Directorul utilizatorului se numeşte “home directory” şi el devine automat 
directorul curent la începerea sesiunii de lucru. 

Pentru operare, o parte din parametrii mediului de lucru sunt definiţi prin 
variabilele interpretorului de comenzi (variabile shell). 

Definirea unei variabile shell se face în felul următor: 
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variabilă=valoare 
 

Referirea la o variabilă shell se face cu ajutorul numelui acesteia prefixat de 
semnul “$”. 

De exemplu, 
- atribuirea valorii: pozit=/usr/dan 
- utilizarea variabilei: cd $pozit 

ceea ce va avea ca efect schimbarea directorului curent în /usr/dan. 
Variabilele shell sunt de două tipuri: 

a) variabile modificate dinamic de către interpretor: 
 
$# = numărul de parametrii ai unei proceduri shell; 
$? = codul de revenire al ultimei comenzi executate; 
$$ = identificatorul de proces asociat SHELL-ului; 
$! = identificatorul ultimului proces lansat în background; 
$- = Opţiunile cu care a fost lansat SHELL-ul; 
$n = parametrii trimişi procedurilor SHELL pe linia de comandă (n=1 ...9) 
 
b) variabile atribuite la intrarea în sesiune: 
 
$HOME  = home directory; 
$PATH  = lista căilor de căutare; 
$PS1  = promterul asociat interpretorului (implicit $); 
$PS2 = prompterul asociat continuării liniei de comandă (implicit >); 
$LOGNAME = numele de conectare al utilizatorului; 
$MAIL = numele directorului unde este plasată poşta electronică; 
$SHELL = numele programului shell folosit de editorul de texte vi şi alte 

comenzi; 
$TERM = informaţii despre tipul terminalului ecran. 
 
Pentru afişarea tuturor variabilelor shell se foloseşte comanda set. De asemenea 

această comandă poate fi folosită pentru vizualizarea şi modificarea fiecărei variabile 
shell în parte. 

Pentru operare UNIX prezintă manualul complet al tuturor comenzilor. 
Pentru a obţine explicaţii despre utilizarea unei anumite comenzi se scrie: 
 
man nume_comandă 

 
obţinându-se pe ecran explicaţii complete despre această comandă. 

De asemenea UNIX pune la dispoziţie instrumente puternice pentru dezvoltarea 
de programe: editoare de text, interpretoare, compilatoare, asambloare, editoare de 
legături pentru majoritatea limbajelor de programare. 
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6.6.  Instalarea sistemului de operare UNIX 
 

Instalarea sistemului de operare UNIX se realizează printr-un program special 
afectat acestui scop, specific fiecărei versiuni UNIX. Indiferent însă de versiune, acest 
program efectuează: 

 
• partiţionarea şi formatarea hard discurilor; 
• crearea structurii arborescente standard; 
• copierea fişierelor sistem şi ale utilizatorilor; 
• închiderea sesiunii de instalare şi informarea utilizatorului despre 

posibilitatea iniţializării sistemului. 
 

După instalarea sistemului, administratorul de sistem va crea câte o intrare în 
sistem pentru fiecare utilizator care va presupune: 

 
• crearea de directoare proprii – home directories; 
• crearea parolelor şi a drepturilor de acces; 
• asocierea unor identificatori pentru grup şi pentru utilizatori. 

 
6.7.  Iniţializarea sistemului de operare UNIX 

 
Procesul de iniţializare a sistemului comportă următoarele etape: 

 
• execuţia procedurilor de testare şi iniţializare hardware: memorie, tastatură, 

unităţi de disc etc., proceduri ce se găsesc în memoria ROM; 
• încărcarea în memoria RAM a încărcătorului aflat în blocul de boot al 

sistemului de fişiere; 
• încărcătorul va transfera în memoria RAM nucleul sistemului de operare 

UNIX aflat în fişierul UNIX din root. 
 

Nucleul o dată încărcat, va declanşa execuţia următoarelor activităţi: 
 

• iniţializarea structurilor de date proprii: 
 imaginea superblocului şi a listei de inod-uri în memorie; 
 lista bufferelor de disc libere; 
 bufferele pentru cozile de caractere; 
 altele. 

• montarea sistemului de fişiere root în /; 
• construirea procesului 0 ca imagine a unui proces incomplet, datorită zonei 

de date incomplete (numai zona utilizată de nucleu); 
• construirea procesului 1 – init – prin execuţia unui fork intern (în mod 

Kernel), care: 
 iniţializează structurile de date; 
 măreşte zona de memorie alocată pentru text; 
 transferă codul apelului directivei exec  din spaţiul de adresă al nucleului 

în memoria RAM, devenind astfel primul proces complet din sistem; 
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• trecerea procesului 1 în mod utilizator şi încărcarea sa pentru execuţie, ceea 
ce va implica: 
 citirea fişierului /etc/inittab pentru stabilirea proceselor ce se vor crea; 
 lansarea unui proces /etc/gtty pentru fiecare linie de comunicaţie activă; 
 scanarea fişierului /etc/rc; 
 lansarea în execuţie a proceselor ce se execută în background pe întreaga 

durată de funcţionare a sistemului. 
 

6.8.  Sesiunea de lucru 
 

Fiecare proces /etc/getty aşteaptă ca un utilizator să se conecteze la sistem, 
setând parametrii de comunicaţie pentru terminal cu informaţiile furnizate de fişierul 
/etc/getty defs şi lansând în execuţie (directive exec) programul login. Acesta va 
solicita datele de identificare a utilizatorului (nume, parolă) şi, în caz de concordanţă, va 
lansa în execuţie (prin exec) procesul Shell specificat în fişierul /etc/passwd. 

Ieşirea din sesiunea de lucru se face prin comanda CTRL/D sesizată de init, care 
va lansa un nou proces getty pe linia respectivă. 

Încheierea completă a sesiunii de lucru a întregului sistem se face cu comanda 
shutdown care încheie toate procesele din sistem, salvând pe disc toate informaţiile din 
memorie. 

 
6.9.  Administrarea şi întreţinerea sistemului de operare UNIX 

 
6.9.1.  Administrarea sistemului 

 
Funcţie de diversele versiuni ale sistemului de operare UNIX, pentru 

administrarea acestuia este pusă la dispoziţie o interfaţă sub formă de menu orientată pe 
task-uri, ale cărei principale funcţii constau în: 

 
• opţiuni pentru toate operaţiile posibile; 
• verificarea erorilor pe parcurs; 
• informarea utilizatorului cu privire la modul de terminare a fiecărui task 

lansat în execuţie. 
 

Administrarea sistemului poate fi realizată şi prin intermediul unor comenzi ce 
se află în căile: /bin, /usr/bin şi /etc setate într-o variabilă PATH pentru a fi disponibile; 
exemplu: comanda cron ce permite executarea unor lucrări ca: 

 
• stabilirea unor proceduri de backup la anumite momente de timp; 
• evidenţierea activităţii sistemului la anumite ore, zile, săptămâni sau luni. 

 
Există o serie de activităţi administrative ce trebuie avute în vedere odată cu 

instalarea sistemului (proceduri de setup – iniţializare): 
 

• stabilirea consolei; 
• instalarea sistemului de operare; 
• instalarea pachetelor de aplicaţii; 
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• definirea şi identificarea utilizatorilor ce se pot conecta la sistem; 
• configurarea terminalelor, imprimantelor. 

 
6.9.2.  Întreţinerea şi securitatea sistemului 

 
Întreţinerea sistemului după instalare şi iniţializarea acestuia vizează următoarele 

activităţi: 
 

• comunicarea cu utilizatorii; 
• verificarea periodică a sistemului care necesită verificarea: 
 numelui sistemului; 
 stării curente; 
 utilizatorii; 
 plăcile hardware; 
 montarea sistemului de fişiere; 
 gradul de ocupare a discurilor. 

 
Asigurarea securităţii se realizează prin: 
 

• schimbarea periodică a parolelor; 
• verificarea şi limitarea fişierelor ce dau unui utilizator drepturi de acces la 

fişierele altui utilizator sau grup; 
• detectarea eventualelor încercări ilegale de conectare la sistem. 
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CAPITOLUL 7 
 

7. Sistemul de operare Windows 
 

7.1.  Generalităţi 
 

Sistemul de operare Windows a apărut mai întâi ca un program utilitar sub DOS, 
oferind o interfaţă grafică prietenoasă pentru utilizatori, având ca principal scop accesul 
la operarea pe calculator a utilizatorilor obişnuiţi, cu cunoştinţe minime de operare. De 
asemenea, interfaţa grafică Windows extinde posibilităţile de utilizare a calculatorului 
personal exploatând modul de funcţionare virtual al microprocesorului INTEL 80x86 
(vezi paragraful 5.2). Mai târziu, datorită succesului deosebit de care s-a bucurat această 
interfaţă grafică, firma producătoare, Microsoft, a creat sistemul de operare Windows. 

Acest sistem de operare este un sistem de operare cu multiprogramare fiind 
prevăzut cu mecanisme de alocare a resurselor şi gestiune automată a memoriei. În acest 
sens se poate spune că Windows este un sistem de operare de tip time-sharing, 
multitasking. 

Principalele caracteristici ale sistemului de operare Windows 9x sunt: 
 

o oferă posibilitatea efectuării activităţii de multiprogramare (multitasking); 
o oferă facilităţi pentru conectarea în reţele de calculatoare; 
o dispune de o interfaţă grafică prietenoasă care oferă utilizatorilor posibilităţi 

multiple pentru operaţii de creare, mutare, copiere, redenumire, ştergere si 
vizualizare a fişierelor şi directoarelor; 

o are componente multimedia performante; 
o permite administrarea configuraţiei sistemului de calcul prin intermediul 

unui registru special. Acest registru are în componenta o serie de parametri 
care pot fi poziţionaţi pe anumite valori, permiţând o creştere a 
performanţelor în utilizarea sistemului de calcul; 

o permite conectarea la distanţă şi executarea de apeluri diverse realizând 
astfel procesul de prelucrare distribuită a datelor; 

o dispune de facilităţi deosebite pentru editarea şi tipărirea textelor şi 
graficelor; 

o ofera compatibilitate cu aplicaţiile executate sub DOS, precum şi a celor 
executate sub versiunile anterioare WIN 3.1 sau WIN 3.11; 

o dispune de un sistem HELP modernizat, oferind utilizatorului posibilitatea 
căutării după index şi după anumite chei precizate de utilizator; 



o are în componenţă un sistem de fişiere, care acceptă lungimi ale numelui 
fişierului de la 1 la 255 de caractere. 

 
Opţiunile afişate în cadrul diverselor meniuri se activează fie cu mouse-ul prin 

executarea unor simple apăsări asupra tastelor acestuia, în funcţie de contextul respectiv 
fie prin intermediul tastaturii. Orice obiect reprezentat pe suprafaţa de lucru este sub 
controlul sistemului de operare, care dispune de un meniu de context prin intermediul 
căruia se precizează principalele operaţii ce se pot executa cu obiectul respectiv. 
 

7.2.  Utilizarea programelor DOS sub Windows 9x 
 

Deschiderea unei sesiuni DOS pe un calculator pe care este instalat sistemul de 
operare Windows poate fi realizată în 3 moduri: 

 
1. la pornirea calculatorului, în momentul în care se lansează încărcarea sistemului 

de operare, prin apăsarea tastei F8 sau CTRL, fapt ce determină apariţia unui 
meniu din care se pot selecta opţiunile: 

 
a. Command prompt only – când este lansată o sesiune DOS cu încărcarea 

driverelor în memorie; 
b. Safe mode command prompt only – când este lansată o sesiune DOS fără 

încărcarea driverelor în memorie; 
c. Previous version of MS-DOS – când este lansată sesiunea DOS cu sistemul 

de operare avut înainte de instalarea sistemului de operare Windows. 
 
La instalarea sistemului de operare Windows, acesta înlocuieşte versiunea DOS 

a sistemului dumneavoastră cu una mai nouă, compatibilă cu sistemul Windows instalat. 
La punctele a. şi b. sistemul de operare DOS este cel corespunzător sistemului de 
operare Windows. Această metodă permite deschiderea unei singure sesiuni DOS, 
calculatorul lucrând practic sub sistemul de operare DOS iar lansarea sistemului de 
operare Windows nu poate fi făcută decât dacă se iniţializează calculatorul prin apăsarea 
butonului RESET şi se reîncarcă sistemul de operare. 

 
2. Prin deschiderea unei sesiuni DOS după ce sistemul de operare Windows a fost 

încărcat. Această opţiune permite lucrul într-un mediu multitasking, existând 
posibilitatea deschiderii mai multor sesiuni DOS simultan. Din cauză că în acest 
mod se lucrează de fapt sub sistemul de operare Windows, comutarea între 
aplicaţii se poate face cu combinaţia de taste ALT+TAB sau din bara de meniu 
(când ferestrele aplicaţiilor sunt în starea intermediară - comutarea între fereastra 
complet deschisă şi cea intermediară se face la aplicaţiile DOS cu combinaţia de 
taste ALT+ENTER). Este bine ca o sesiune DOS deschisă sub sistemul de 
operare Windows să fie închisă prin scrierea comenzii EXIT la promptul DOS, 
în caz contrar existând posibilitatea pierderii datelor. Din acest motiv, secvenţa 
de lucru corectă este următoarea: se închide programul rulat în sesiunea DOS, se 
scrie comanda EXIT la promptul DOS, după care dacă fereastra nu se închide 
automat, poate fi închisă din colţul din dreapta al ferestrei.  
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3. Prin trecerea de sub sistemul de operare Windows sub sistemul de operare DOS. 
Pentru aceasta, din bara de meniu principală, se apasă butonul START, apoi 
Shut Down iar din meniul afişat se selectează: Restart in MS-DOS mode. 
Reîntoarcerea în sistemul de operare Windows se face cu comanda EXIT la 
promptul DOS. 

 
Viteza de execuţie a unei aplicaţii 

DOS depinde de modul în care este ea lansată. 
Astfel, dacă aplicaţia este lansată în execuţie 
pe o maşină care rulează sistemul de operare 
DOS, atunci microprocesorul va lucra în 
modul real şi aplicaţia va fi executată cu 
viteza cea mai mare (această afirmaţie fiind 
valabilă şi pentru punctele 1 şi 3 prezentate la 
deschiderea unei sesiuni DOS de pe un 
calculator pe care a fost instalat sistemul de 
operare Windows). Dacă aplicaţia este lansată 
de sub sistemul de operare Windows (punctul 
2 prezentat la deschiderea unei sesiuni DOS 
de pe un calculator pe care a fost instalat 
sistemul de operare Windows), atunci 
microprocesorul va lucra în modul protejat 
pentru aplicaţia respectivă, iar aplicaţia va fi 
rulată cu atât mai lent cu cât numărul 

aplicaţiilor rulate simultan este mai mare şi cu 
cât cuanta de timp alocată de către 
microprocesor aplicaţiei respective este mai 
mică. 

Fig. 7.1. Stabilirea proprietăţilor 
aplicaţiilor DOS 

Fig. 7.2. Opţiunile posibile pentru o 
aplicaţie DOS 

Pentru execuţia unei aplicaţii DOS sub 
sistemul de operare Windows, sunt posibile 
anumite setări care să permită execuţia optimă 
a aplicaţiei. Aceste setări sunt memorate în 
fişiere cu extensia .PIF. Fişierele .PIF 
(Program Information File) sunt fişiere de 
informaţii ale programului care controlează 
modul în care sistemul Windows va executa o 
aplicaţie DOS (non Windows) şi care sunt 
salvate în directorul aplicaţiei DOS sau în 
directorul Windows. Aceste fişiere sunt de tip 
special şi ele pot fi editate cu ajutorul opţiunii 
Properties  din meniul ce este afişat dacă se 
apasă butonul din dreapta a mouse-ului 
deasupra pictogramei ce desemnează 
programul DOS (fig. 7.1.). 

Un fişier .PIF conţine informaţii precum utilizarea memoriei, opţiuni de 
multitasking, modurile video, prelucrările foreground şi background, execuţia în mod 
ecran sau într-o fereastră etc. Prezentăm în continuare utilizarea opţiunii Properties 
pentru un program DOS. 
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La alegerea opţiunii Properties pe ecran apare un meniu cu următoarele opţiuni: 
General, Program, Font, Memory, Screen şi Misc aşa cum este prezentat în figura 7.2. 

Opţiunea General se referă la informaţii generale cu privire la program. Aici se 
poate stabili atributul (atributele) programului prin bifarea căsuţelor active (Read-only, 
Hidden sau Archive). 

Opţiunea Program se referă la date ce privesc programul: pictograma şi numele 
programului, linia de comandă cu parametri, variabile de mediu etc., directorul de lucru, 
fişierul de comenzi (.BAT) ce se execută la lansarea programului, combinaţia de taste 
pentru lansarea programului (shortcut), fereastra în care va lucra programul şi modul de 
închidere a acesteia la terminarea programului DOS. Tot aici sunt două butoane: 
Advanced... şi Change Icon... care permit utilizarea fişierelor CONFIG.SYS şi 
AUTOEXEC.BAT ce se găsesc în directorul rădăcină a discului sistem sau definirea 
propriilor fişiere pentru aplicaţia respectivă şi, respectiv, schimbarea pictogramei 
programului. 

Celelalte obţiuni permit: Font – alegerea tipului de caractere care se vor utiliza 
în sesiunea DOS, Memory – stabilirea cantităţii de memorie RAM alocată aplicaţiei 
DOS (în general fiind recomandată păstrarea opţiunilor implicite), Screen – care se 
referă la modul de afişare pe ecran şi Misc – ce conţine diferite opţiuni la care în general 
sunt preferate cele implicite. 

 

7.3.  Arhitectura sistemului de operare Windows 
 

Sistemul de operare Windows 9x conţine un ansamblu de elemente, fiecare 
realizând o anumită funcţie pentru utilizatori şi pentru programele de aplicaţii 
componente sau executate sub contextul acestui sistem.  

Principalele componente ale sistemului de operare Windows sunt: 
 
• nucleul sistemului de operare compus dintr-un interpretor de comenzi, care are 

rolul de a interpreta comenzile utilizatorului în vederea realizării dialogului cu 
calculatorul; 

• programele sistemului de bază: permit efectuarea serviciilor specifice unui 
sistem de operare şi au în componenţa lor următoarele elemente: 
 subsistemul de administrare a fisierelor, care are rolul de interfaţă între 

toate echipamentele calculatorului, pentru a asigura procesul de creare, 
actualizare şi consultare a fişierelor; 

 subsistemul de programe pentru reţea, care are rolul de a efectua 
conectările, deconectările şi gestionarea calculatoarelor conectate într-o reţea 
de calculatoare; 

• programe speciale pentru efectuarea serviciilor sistemului de operare: 
programe necesare instalării echipamentelor si componentelor soft în regim 
PLUG&PLAY, programe speciale pentru administrarea memoriei interne; 

• sisteme de programe pentru administrarea maşinii virtuale: programe pentru 
administrarea memoriei virtuale, programe pentru programarea executării 
lucrărilor, programe pentru pornirea şi oprirea aplicaţiilor într-o sesiune de 
lucru; 



• programe DRIVER ale echipamentelor: sunt programe care permit sistemului 
de operare să realizeze o comunicare reală cu echipamentul pentru care s-a 
elaborat programul DRIVER respectiv; 

• programe traducătoare: cuprind diferite asambloare, macroasambloare, 
interpretoare şi compilatoare pentru limbaje de programe diverse adaptate 
cerinţelor lucrului sub WINDOWS; 

• sisteme de gestiune a colecţiilor de date: cuprind sisteme de gestiune a 
fişierelor orientate pentru lucrul sub WINDOWS, precum şi sisteme de gestiune 
a bazelor de date cum sunt: FOXPRO, ORACLE, etc., adaptate cerinţelor 
lucrului sub Windows. 

 
7.4.  Descrierea suprafeţei de lucru (DESKTOP) 

 
După lansarea în executie a sistemului de operare, pe ecran apar o serie de 

reprezentări sugestive numite pictograme, aranjate în funcţie de opţiunile furnizare la 
instalarea sistemului. 

O parte dintre acestea sunt: 

- configuraţia calculatorului la care se lucrează 

- depozitarea fişierelor şi dosarelor care se şterg

- calculatoarele conectate în reţea 

Mai apar o serie de pictograme care sunt specifice anumitor aplicaţii instalate în 
sistem, iar în partea de jos a ecranului apare bara de TASK-uri (TASK BAR). Aceasta 
este de fapt o componentă centrală, având un rol deosebit pentru majoritatea operaţiilor 
ce se execută sub Windows. Ea are trei componente de bază: 

 

 
 
• meniu START; 
• lista TASK-urilor; 
• zona SETTING. 
 

Meniul START apare în partea stânga jos şi conţine lista completă cu toate 
aplicaţiile explorate sub Windovs. Acestea pot fi: 

 
• PROGRAMS: o listă cu toate aplicaţiile instalate pe calculatorul respectiv. 
• DOCUMENTS: permite selectarea unui document care a fost deschis anterior. 
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• SETTINGS (setare parametri): permite modificarea de către utilizator a unor 
parametri ai meniului Windows şi, de asemenea, accesul la fereastra de control 
pentru efectuarea diverselor operaţii de instalare sau dezinstalare a unor 
programe sau echipamente periferice. De asemenea, permite accesul la 
configurarea imprimantelor şi a parametrilor barei de task-uri; 

• FIND: se utilizează pentru a specifica diverse criterii pentru căutarea unui 
fişier/director (după nume, locaţie, data modificării, dimensiune şi conţinut) sau 
calculator (pentru calculatoarele legate într-o reţea de calculatoare); 

• HELP: deschide o fereastra principală de ajutor a utilizatorului şi caută orice 
informaţie de care are el nevoie. Permite şi executarea de mici exemple; 

• RUN (rulare): se utilizează pentru lansarea în execuţie a unei aplicaţii; 
• SHUT DOWN (închidere): se utilizează pentru a închide sesiunea de lucru, 

oferind mai multe posibilităţi: 
1. Shut down - oprirea calculatorului 
2. Restart - repornire; 
3. Restart in MS-DOS mod - repornire, pentru a intra în modul de lucru 

MS-DOS. 
 

7.5. Întreţinerea sistemului de operare Windows 
 

Întreţinerea sistemului de operare Windows presupune două aspecte: pe de o 
parte este necesar ca programele necesare operării să fie instalate şi dezinstalate corect 
iar pe de altă parte să se urmărească faptul ca toate componentele hardware ale 
calculatorului au driverele corecte. 

Instalarea sau dezinstalarea aplicaţiilor se face cu ajutorul componentei 
Add/Remove Programs din Control Panel. 

Instalarea componentelor hardware se realizează cu ajutorul componentei Add 
New Hardware iar corectitudinea instalării se verifică prin intermediul componentei 
System din Control Panel. 

Pentru întreţinerea sistemului sunt furnizate trei componente de bază: Disk 
Cleanup ce permite eliminarea informaţiei inutile de pe harddisc, Disk Defragmenter 
care permite creşterea vitezei de lucru prin defragmentarea informaţiei pe hardisc şi 
ScanDisk ce permite verificarea corectitudinii sistemului de fişiere de pe disc şi 
corectarea eventualelor erori depistate. 
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LABORATOR 
 

INTRODUCERE ÎN SISTEME DE OPERARE 
 
Laborator 1 

Caracteristicile fizice şi capacitatea harddiscului 
 
 Într-un sistem de calcul, încărcarea sistemului de operare în memoria internă se 
face cu ajutorul programului încărcător (Bootstrap Loader), de pe un suport extern de 
memorie. Suportul de memorie extern poate fi : 
 

o discul flexibil (discheta) – din de în ce mai rar folosită ; 
o discul dur (harddiscul sau discul Winchester) ; 
o discul optic (CD – Compact Discul) ; 
o discul video (DVD) ; 
o memoria flash ; 
o etc. 

 
Discul dur sau harddiscul rămâne în continuare unul din principalele suporturi 

externe de memorie de pe care se încarcă în mod obişnuit sistemul de operare. Datorită 
acestui fapt, în stadiul actual, există o strânsă legătură între sistemul de operare şi 
harddisc. Pentru un astfel de dispozitiv destinat stocării informaţiei una dintre 
caracteristicile principale este cantitatea de informaţie ce poate fi stocată pe harddisc sau 
capacitatea acestuia. 

Pentru cantitatea de informaţie elementară posibil a fi stocată pe harddisc se 
foloseşte din motive tehnologice şi istorice octetul (byte). Un octet este cantitatea de 
informaţie ce poate fi reprezentată cu ajutorul a opt cifre binare (opt biţi). Deci, avem o 
primă relaţie pentru cantitatea de informaţie stocată : 
 
  1 octet (byte) = 8 biţi (bits) 
 

Este evident faptul că această cantitate de informaţie este mult prea mică pentru 
cantităţile imense de informaţie vehiculate astăzi de sistemele de calcul. Din acest motiv 
se folosesc multiplii acesteia : 
 
210 octeti = 1024 octeţi = 1 kilo octet = 1ko 
210 ko = 1024 ko = 1 mega octet = 1Mo 
210 Mo = 1024 Mo = 1 giga octet = 1Go 



210 Go = 1024 Go = 1 tera octet = 1To 
 
Rezultă că: 
 
1To = 210 x 210 x 210 x 210 octeţi = 240 octeţi = 1 099 511 627 776 octeţi 
 
ceea ce reprezintă o valoare ce nu poate fi comparată decât cu valorile numerice folosite 
în astronomie. 

Informaţia este stocată pe harddisc pe principii magnetice, un strat magneţi aflat 
pe unul sau mai multe 
discuri fiind magnetizat cu 
ajutorul mai multor capete 
de scriere/citire. 
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Pentru ca informaţia să 
poată fi gestionată şi 
regăsită pe aceste 
suprafeţe magnetice, 
există un anumit mod de 
organizare a informaţiei pe 
harddisk, mod de 
organizare extins şi la 
celelalte suporturi externe 
de stocare a informaţiei 
din motive de 
compatibilitate. 
Structura fizică a 
harddiscului este 

prezentată în figura 1. În acest exemplu 
structura este alcătuită din două discuri 
dure şi de patru capete de citire/scriere 
aşezate de o parte şi de alta a discului. Cele 
patru capete se mişcă simultan deplasate de 
un braţ de poziţionare. Discurile dure se 
rotesc cu o anumită viteză (de exemplu 
7200 rot/min) iar capetele citesc, pentru o 
anumită poziţie, o suprafaţă circulară. 

Organizarea informaţiei conform acestui principiu este arătată în figura 2. 

Figura 1. Structura unei unităţii hard disc 

Figura 2. Organizarea informaţiei pe disc

Fiecare pistă (zonă circulară) este împărţită, la rândul ei, în mod convenţional în mai 
multe părţi numite sectoare. Sectoarele au dimensiune fixă (de obicei 512 octeţi). 
Pistele şi sectoarele unui disc sunt numerotate în aşa fel încât informaţia stocată în 
acestea să fie uşor regăsită. Indiferent de cantitatea de informaţie pe care dorim s-o 
memorăm, aceasta trebuie să ocupe un număr întreg de sectoare deoarece sectorul este 
considerat ca unitate de memorie pentru suportul extern. De exemplu un fişier pe disc 
va putea ocupa sectoarele 28, 29 şi 35 iar alt fişier sectoarele 88, 89 şi 73. Pentru ca 
informaţia să poată fi localizată uşor, sectoarele şi pistele vor avea la început un antet în 
care sunt înscrise anumite informaţii cum ar fi: numărul pistei, numărul sectorului, 
cantitatea de informaţie stocată, codul de eroare etc. Aceste marcaje sunt scrise la 
formatarea suportului extern de memorie (formatare fizică). 
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Aşa cum s-a văzut, la un harddisc există mai multe capete de citire/scriere, 
fiecare dintre acestea citind la un moment dat o pistă de pe o faţă a unui disc. Totalitatea 
pistelor citite la un moment dat formează un cilindru. Rezultă că numărul total al 
pistelor de pe o faţă a discului este egal nu numărul total al cilindrilor unui harddisc. 

Aceste informaţii: numărul capetelor, numărul cilindrilor, numărul sectoarelor 
de pe o pistă formează caracteristicile fizice ale unui harddisc (dimensiunea unui sector 
se consideră implicit 512 octeţi). Din acest motiv pentru astfel de dispozitive externe de 
memorie se foloseşte noţiunea de adresare CHS (Cylinder/Head/Sector addressing), 
deoarece atunci când sunt cunoscute aceste valori se cunoaşte exact poziţia informaţiei, 
sau geometrie CHS deoarece aceste informaţii se referă la o anumită structură fizică. 

Cunoaşterea geometriei CHS permite calcularea cantităţii tonale de informaţie ce 
poate fi stocată pe suportul extern de memorie: 
 
capacitate totală = număr capete x număr cilindrii x număr sectoare pe 
pistă x capacitate sector (512) <octeţi> (1)

 
Harddiscurile moderne sunt dispozitive extrem de complexe, care, din motive de 

simplitate sunt asociate cu dispozitive de tip CHS similare cu cele descrise aici. 
Interfeţele (controlerele de harddisc) EIDE (Enhanced IDE – IDE Intelligent Drive 
Electronics sau Integrated Drive Electronics) sau ATA (Advanced Technology 
Attachment) realizează translatări interne ale informaţiei în aşa fel stocarea internă, 
complexă, a sectoarelor să poată fi privită în exterior sub forma simplificată a unei 
configuraţii de tip CHS. 

Datorită caracterului universal al translatărilor interne, harddiscurile moderne 
pot fi configurate folosind orice combinaţie pentru numărul total de cilindrii, capete şi 
sectoare, însă valoarea capacităţii totale calculată cu aceste valori nu trebuie să 
depăşească valoarea capacităţii totale a dispozitivului extern de memorie. După 
stabilirea unei configuraţii CHS aceasta trebuie folosită ori de câte ori este folosit 
harddiscul, orice modificare a acestor valori putând duce la imposibilitatea 
recuperării informaţiei de pe harddisc. 
În funcţie de tipul programului BIOS (Basic Input Output Sistem) valoarea capacităţii 
maxime a unui harddisc ce se poate monta într-un sistem este limitată la diferite valori 
(pentru detalii se va studia bibliografia referitoare la arhitectura calculatoarelor). 
În această lucrare de laborator se vor studia valorile furnizate pentru geometria CHS de 
către programul BIOS şi de către programul PartIn (Partition Information) al firmei 
PowerQuest. 
 
ATENŢIE! În meniul SETUP nu se vor face nici un fel de modificări! Modificările 
pot produce nefuncţionarea calculatorului. 
 

1. Pentru determinarea geometriei CHS cu ajutorul componentei BIOS se va intra 
în meniul SETUP al acesteia astfel: 

a. se porneşte calculatorul (sau se reporneşte selectând comenzile: START 
– Turn off computer – Restart) şi se apasă tasta Delete sau se execută 
comanda indicată pe ecranul calculatorului, pentru a intra în meniul 
SETUP al programului BIOS; 

b. atunci când apare meniul SETUP se selectează opţiunea Standard 
CMOS Features; 



c. se selectează o unitate harddisk şi se apasă ENTER; 
d. în fereastra apărută se citesc caracteristicile fizice ale unei unităţi de disc; 

de exemplu: 
Capacity (capacitatea): 163 GB 
Cylinder (numărul de cilindri): 65535 
Head (capete): 16 
Sector (numărul de sectoare pe pista): 255 

Calculând capacitatea maxima a discului cu relaţia (1), obţinem: 
capacitatea maximă = 127,5 GB 

Valorile citite şi calculul efectuat se vor scrie într-un tabel de forma tabelului 1, 
în coloana BIOS. 
 
TABELUL 1 
 

2. Pentru determinarea CHS cu ajutorul programului PartIn se deschide acest 
program care afişează fereastra din figura 3. 

 
 Conform informaţiilor afişate în această fereastră, valoarea calculată cu ajutorul 

relaţiei (1) a capacităţii totale a discului este: 

Parametrul BIOS PartIn 
Capacity   
Cylinder   
Head   
Sector   
Capacitate calculată 
(relaţia 1) 

  

   capacitatea maximă = 152,67 GB 
 Valorile citite şi cele calculate se trec în tabelul 1 în coloana PartIn. 
 Aşa cum se observă, există diferenţe între capacitatea raportată de programul 
BIOS şi cea raportată de programul PartIn. De asemenea există diferenţe între 
capacitatea calculată şi cea raportată. 
 Capacitatea raportată de programul BIOS se referă la formatul fizic al 
harddiscului iar valorile CHS sunt cele stabilite de acest program pentru formatul fizic. 
Valoarea capacităţii calculate trebuie să fie, aşa cum s-a arătat, mai mică decât 
capacitatea fizică (127,5 GB < 163 GB). 
 Capacitatea raportată de programul PartIn se referă la capacitatea logică 
(obţinută în urma formatării logice). Şi această valoare trebuie să fie mai mică decât 
capacitatea fizică (152,66 GB < 163 GB). Valoarea calculată trebuie să fie în acest caz 
aceeaşi (156 327,8 MB = 152,66 GB). 
 Importantă este configuraţia CHS raportată de programul BIOS. Această 
configuraţie trebuie păstrată (înscrisă în programul BIOS), dacă unitatea de harddisc 
este mutată pe un alt sistem de calcul, pentru a putea citi în continuare informaţiile de pe 
harddisk. De regulă programul BIOS recunoaşte singur combinaţia CHS datorită 
universalităţii schemei de transformare. 
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Figura 3. Fereastra principală a programului PartIn. 

Informaţiile discului 1 

 
Referatele de laborator vor conţine valorile determinate experimental şi cele 
calculate, trecute în tabelul 1. De asemenea referatele vor conţine un scurt material 
(de o pagină) cu privire la stadiul actual al harddiscurilor existente pe piaţă 
(producători, capacităţi maxime etc.). 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 2 

Partiţionarea harddiscurilor 
 
 Prin operaţia de partiţionare înţelegem fragmentarea logică a unui harddisc fizic 
în mai multe discuri logice. Cu alte cuvinte, un disc fizic, de o anumită dimensiune, 
poate fi privit de sistemul de operare ca fiind format din mai multe discuri 
independente, fiecare dintre acestea având asociată o literă. Cum pentru harddiscuri 
prima literă rezervată pentru identificare este litera C (literele A şi B sunt rezervate 
pentru unităţile de disc flexibil), partiţiile vor primi în ordine, identificatorii: D, E, …, 
Z. 
 În utilizare, unui disc fizic i se poate asocia un singur disc logic, situaţie în care 
discul fizic este identic cu discul logic, sau mai multe discuri logice a căror capacitate 
poate fi cel mult egală cu capacitatea discului fizic. 
 Operaţiile efectuate la instalarea unui sistem de operare sunt: partiţionarea 
suportului extern de memorie, formatarea logică (formatarea de nivel înalt) a partiţiilor, 
pentru un anumit sistem de fişiere corespunzător sistemului de operare instalat şi 
instalarea propriu-zisă a sistemului de operare.. 
 Uneori, înainte de operaţia de partiţionare, poate fi necesară formatarea fizică 
(de nivel scăzut) a suportului extern de memorie. Această formatare este făcută de 
regulă în fabrică dar, uneori, de exemplu în situaţia apariţiei unor viruşi informatici, 
formatarea fizică trebuie refăcută. 
 
NOTĂ: evitaţi pe cât posibil formatarea fizică a harddiscurilor deoarece pot apărea 
probleme în funcţionarea harddiscului. 
 
 Partiţiile unui harddisk pot fi: partiţii primare sau partiţii extinse. Partiţiile 
extinse se compun, la rândul lor din partiţii logice. 
 Un sistem de operare nu poate fi instalat decât pe o partiţie primară. Partiţia de 
pe care se încarcă sistemul de operare la un moment dat este partiţia activă. Datorită 
faptului că la un moment dat în sistemul de calcul nu se poate încărca decât un sistem de 
operare, o singură partiţie va putea fi activă în sistem, 
 Pentru încărcarea sistemului de operare, în pista zero a harddiscului, se va afla 
sectorul de boot (MBR – Master Boot Record), care permite lansarea în execuţie a 
programului de încărcare a sistemului de operare (Bootstrap Loader). Acest program, în 
cazul în care în sistemul de calcul sunt instalate mai multe sisteme de operare, va afişa 
un meniu din care utilizatorul să-şi aleagă sistemul de operare pe care doreşte să-l 
încarce în sistemul de calcul. Programul Bootstrap Loader face activă partiţia primară 
pa care se află sistemul de operare dorit şi trece la încărcarea acestuia în memoria 
principală (memoria RAM) a sistemului de calcul. 
 Programul de instalare a sistemului de operare conţine şi aplicaţia pentru crearea 
sectorului de boot şi instalarea programului Bootstrap Loader. Există şi aplicaţii 
independente (cum este spre exemplu programul PartitionMagic) cu ajutorul cărora se 
pot crea sectoare de boot şi instala programe Bootstrap Loader prevăzute cu meniu ce 
permite încărcarea unui sistem de operare din mai multe instalate în calculator. 



 Structura generală a unui harddisc este prezentată în figura 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Structura generală a unui harddisc. 
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 În figura 1 harddiscul conţine două partiţii primare (C: şi D:), pe care se pot 
instala două sisteme de operare diferite şi o partiţie extinsă compusă din trei partiţii 
logice (E:, F: şi G:). Partiţia primară C: este partiţia activă. 
 Primele sisteme de operare create de firma Microsoft (DOS şi Windows 9x) nu 
permiteau existenţa a două sisteme de operare pe acelaşi calculator şi deci nici existenţa 
a două partiţii primare. Este posibil totuşi să instalăm şi un al doilea sistem de operare 
alături de aceste sisteme de operare dacă ce-a de-a doua partiţie primară este ascunsă aşa 
cum este arătat în figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Structura generală a unui harddisc în cazul instalării sistomului de operare DOS sau 
Windows 9x. 
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 Pentru partiţionarea unui harddisk pot fi folosite diferite programe utilitare mai 
mult sau mai puţin avansate. Unul dintre acestea este programul fdisk.exe furnizat de 
către firma Microsoft pentru sistemele de operare DOS şi Windows 9x. 
 În această lucrare de laborator se va experimenta partiţionarea harddiscurilor cu 
ajutorul unui simulator al programului FDISK.EXE pentru a câştiga deprinderile 
necesare pentru partiţionarea corectă a unui harddisc. Se foloseşte un simulator 
deoarece, aşa cum s-a arătat, partiţionarea este o acţiune distructivă (se şterge informaţia 
de pe harddisc) în cazul utilizării programului FDISK.EXE. 
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NOTĂ: partiţionarea poate fi şi nedistructivă aşa cum este spre exemplu în cazul 
utilizării programului PartitionMagic. În orice caz citiţi cu atenţie documentaţia 
programului utilizat. 
 
 Pentru lansarea simulatorului programului FDISK.EXE se lansează în execuţia 
aplicaţia „Simulator FDISK.exe”. Pe ecranul calculatorului este afişată fereastra 
prezentată în figura 3. 
 

 
 

Figura 3. Fereastra de început a programului Simulator FDISK 

 
Figura 4. Meniul principal al programului FDISK.EXE 

 

 Se apasă butonul Pornire iar la fereastra următoare se răspunde YES sau NO la 
întâmplare deoarece informaţiile legate de formatul FAT16 sau FAT32 vor fi prezentate 
mai târziu. Dacă s-a apăsat butonul YES atunci la fereastra următoare se răspunde iarăşi 
cu YES sau NO la întâmplare, pentru că, din nou, informaţiile legate de formatul NTFS 
vor fi prezentate mai târziu. 
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 Se ajunge la meniul principal (figura 4) al programului FDISK.EXE care 
permite principalele operaţii legate de partiţionarea unui harddisc. 
 Pe măsură ce se desfăşoară această lucrare de laborator, vor fi citite şi 
explicaţiile prezentate în partea stângă a ferestrei, explicaţii ce completează cunoştinţele 
prezentate aici. 
 Pentru început se vizualizează starea harddiscului prin selectarea opţiunii patru 
din meniul principal. Este afişată fereastra din figura 5. 
 

Figura 5. Afişarea informaţiilor legate de partiţionarea harddiscului 

Figura 6. Structura partiţiei extinse. 

 
 Conform informaţiilor afişate, harddiscul conţine o partiţie primară (C:) şi una 
extinsă. Pentru a vedea componenţa partiţiei extinse se apasă butonul YES. Este afişată 
fereastra din figura 6. 
 Partiţia extinsă conţine trei partiţii logice (D: E: şi F:) structura harddiscului 
fiind cea din figura 7. 
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Figura 7. Structura harddiscului din programul Simulator FDISK. 
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 Se vor explora toate opţiunile programului Simulator FDISK şi se vor nota 
principalele aspecte legate de aceste opţiuni. 
 După ce se va încheia această activitate se va închide programul prin selectarea 
butonului ESCAPE din meniul principal şi apoi în fereastra Codul rezultat se apasă 
butonul OK. 
 Se reporneşte aplicaţia Simulator FDISK şi se şterg toate partiţiile de pe disc cu 
ajutorul opţiunii trei din meniul principal în aşa fel încât atunci când se va afişa situaţia 
partiţiilor de pe disc să fie afişată fereastra din figura 8. 
 

Figura 8. Fereastra afişată în cazul în care toate partiţiile au fost şterse. 

 
 Din această fereastră ne reîntoarcem în meniul principal prin apăsarea butonului 
Meniu principal (ESC) şi de aici părăsim programul prin apăsarea butonului 
ESCAPE.  
 
 
Din fereastra Codul rezultat (figura 9) se notează codul afişat, care se trece în referatul 
de laborator. 
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Figura 9. Fereastra cu codul activităţii de laborator. 

 
 
Referatele de laborator vor conţine: lista opţiunilor din meniul principal al 
programului FDISK.EXE cu o scurtă descriere a acestora, o prezentare succintă 
(de maximum o pagină) a unor programe de partiţionare a harddiscurilor, folosite 
în prezent şi codul rezultat la încheierea activităţii de ştergere a harddiscului.  
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 3 

Partiţionarea harddiscurilor (continuare) 
 
 Pentru instalarea unui sistem de operare pe un suport extern de memorie, acesta 
trebuie pregătit în prealabil in aşa fel încât la pornirea calculatorului sistemul de operare 
să fie găsit şi încărcat în memoria RAM. În cazul harddiscurilor pregătirea acestora 
constă în operaţiile de: partiţionare, formatare logică şi copierea fişierelor sistemului de 
operare. 
La pornirea unui calculator pe care este instalat un sistem de operare, încărcarea 
acestuia în memoria RAM a sistemului de calcul se numeşte proces de boot. Procesul de 
boot va fi descris pe scurt în continuare. 
 
Procesul de boot 
 

După terminarea POST-ului (Power-On Self Test - acţiune determinată în 
general, de programul BIOS, la pornirea calculatorului), funcţia BIOS de încărcare a 
sistemului de operare (întreruperea INT 19) intră în acţiune. Această funcţie are rolul de 
a încărca primul sector de pe harddisc, adică MBR (Master Boot Record) în memorie la 
adresa 0000:7c00, după care va rula codul de la locaţia respectivă. Micul program din 
MBR va încerca să găsească partiţia bootabilă (activă) din tabela de partiţii iar în cazul 
în care o găseşte, va încărca în memorie sectorul de boot din partiţia activă (figura 1). 
 

Figura 1. Succesiunea operaţiilor de încărcare a unui sistem de operare. 

Tabela de partiţii 

 
MBR ( Master Boot Record) 
 

Master Boot Record este primul sector aflat pe harddisc, acest sector fiind creat 
la   partiţionare de programul FDISK, sector ce conţine 512 Bytes. 
Sectorul este împărţit în: 
 

o Programul de boot (Master Boot Code) – 446 bytes. 
o Tabela de partiţii (Master Partition Table) – 64 bytes (16 x 4). 
o Semnătura (Boot Signature) - 2 bytes. 
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Figura 2. Structura MBR 

Tabela de partiţii 

 
1) Programul de boot 
 

Este un mic program ce începe de la offset-ul 000h ocupând 446 de octeţi. 
Rolul acestui program este de a afla care este partiţia activă. În cazul în care o găseşte, 
execută codul din sectorul de boot din partiţia activă. 
 
2) Tabela de partiţii 
  

Această tabelă conţine intrările pentru partiţiile primare, dintre care numai una 
poate fi activă la un moment dat, şi partiţia extinsă. 
Această tabelă de partiţii începe de la offset-ul 0x01BE ocupând 64 de octeţi ca mărime, 
conţinând 4 partiţii primare sau 3 primare şi una extinsă, fiecare dintre ele ocupând 16 
octeţi (bytes). Cea extinsă la rândul ei poate fi împărţită în mai multe partiţii logice. 
 
3) Semnatura 
 

Ultimii 2 octeţi sunt ocupaţi de o sumă de control care are rolul de a verifica 
dacă a fost definită o tabelă de partiţii sau dacă exista erori în tabela de partiţii, 
semnatura având întotdeauna valoarea AA55 în hexazecimal. 
Boot Managerul este programul ce rulează când este pornit un calculator. El este 
responsabil de încărcarea şi transferarea controlului sistemului de operare sau mai bine 
zis kernelui, kernelul iniţializând restul sistemului de operare. El este instalat în MBR şi 
poate ocupa cel mult 446 de octeţi. 
 
NOTA: Trebuie precizat faptul că informaţiile prezentate în aceste referate de laborator 
sunt valabile pentru sisteme de calcul de tip IBM PC sau compatibile cu acestea. 
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4) Sectorul de boot 
 
 Fiecare partiţie primară pe care este instalat un sistem de operare are un sector 
de boot (care nu trebuie confundat cu MBR). În momentul în care o partiţie este făcută 
activă, de pe aceasta poate fi încărcat sistemul de operare prin mecanismul prezentat.  
Primii 62 de octeţi ai sectorului de boot formează blocul de parametrii ai BIOS-ului 
(BPB – BIOS Parameter Block ). Acest bloc poate fi văzut, spre exemplu, cu ajutorul 
programului PartitionInfo (figura 3). 

Figura 3. Conţinutul BPB. 

 
Partiţionarea harddiscului 
 
 În urma partiţionării harddiscului cu ajutorul programului FDISK.EXE sau a 
altui program de partiţionare se obţin mai multe discuri logice simbolizate cu ajutorul 
literelor de la „C” la „Z” şi sectorul MBR ce conţine tabela de partiţii. 
 Pentru partiţionarea unui harddisk vom folosi programul Simulator FDISK 
parcurgând următoarele etape: 
 

2. se alege sistemul de fişiere FAT 32; 
3. se alege opţiunea „large” pentru partiţiile NTFS; 
4. se şterge complet harddiscul conform procedeului descris în lucrarea de 

laborator 2; 
5. se alege opţiunea 1 şi din aceasta se alege „Create Primary DOS Partition”; 
6. apoi se alege opţiunea „Create Extended DOS Partition”; 
7. în sfârşit se creează partiţiile logice în partiţia extinsă; 
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8. se creează partiţia activă cu opţiunea 2; 
9. se vizualizează corectitudinea rezultatului cu opţiunea 4 din meniul principal; 
10. se părăseşte programul notând codul afişat. 

 
Atunci când se realizează partiţionarea unui harddisk, fiecare partiţie are o 

anumită dimensiune, măsurată în megaocteţi (MegaBytes - MB), dimensiune solicitată 
de către programul FDISK.EXE. Suma totală a dimensiunilor partiţiilor nu poate depăşi 
capacitatea harddiscului. 
 
Referatele de laborator vor conţine: 
 

• tabelul afişat de programul PartitionInfo pentru BPB a discului logic C: 
• partiţionarea unui harddisc de 64 GB, folosind tot spaţiul disponibil, astfel: 

o partiţie primară şi două partiţii logice. În referat se vor trece: 
 dimensiunea propusă pentru fiecare partiţie creată (în MB) – 

având în vedere că pentru sistemul de operare instalat sunt 
necesari 700MB;  

 codul furnizat la sfârşit de programul Simulator FDISK; 
• un referat de maximum o pagină cu programele Boot Manager mai des 

utilizate. 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 4 

Formatarea 
 
 După partiţionarea cu programul FDISK.EXE calculatorul trebuie repornit 
(bootat) pentru ca tabela partiţiilor să fie scrisă în sectorul de boot. Urmează acum 
instalarea sistemului de fişiere în partiţiile create iar apoi instalarea sistemului de 
operare.  
Instalarea sistemului de fişiere se face cu ajutorul operaţiei de formatare logică.  

Formatarea logică (sau pe scurt formatarea) este operaţia care se realizează în 
mod frecvent asupra suporturilor externe de memorie, în scopul marcării acestora cu 
informaţiile necesare sistemului de operare, pentru gestionarea informaţiei stocate pe 
suportul de memorie respectiv. 
Pentru început, trebuie reţinut în legătură cu operaţia de formatare, două aspecte: 
 

• formatarea este o operaţie distructivă, în sensul că în urma operaţiei de formatare 
se pierde informaţia de pe suportul formatat; 

• fiecare sistem de operare are propriul sistem de fişiere (format) şi deci 
formatarea va fi specifică sistemului de operare pe care dorim să-l instalăm. 

 
Principalele tipuri de formate logice (sisteme de fişiere) 
 
 Sistemul de fişiere reprezintă o metodă de organizare şi stocare a fişierelor şi a 
datelor conţinute de acestea, pe un harddisc, metodă ce s-a extins şi la celelalte suporturi 
externe destinate stocării informaţiei şi la reţelele de calculatoare.  
 
Sistemul de fişiere FAT (File Allocation Table) 
 
 Cel mai cunoscut (şi folosit) sistem de fişiere este sistemul FAT creat de către 
firma Microsoft pentru sistemele de operare DOS şi Windows. 
 Sistemul de fişiere FAT este relativ simplu, fiind suportat de către toate 
sistemele de operare existente astăzi şi care sunt destinate calculatoarelor personale. 
Datorită acestui lucru formatul FAT este preferat la formatarea dischetelor sau a 
cardurilor de memorie externă şi la formatarea harddiscurilor pe care se instalează mai 
multe sisteme de operare. 
 Principalul inconvenient al acestui sistem de fişiere este reprezentat de faptul că 
ştergerea şi scrierea repetată a fişierelor pe suportul extern de memorie duce la 
fragmentarea informaţiei şi în consecinţă la scăderea vitezei de lucru a sistemului de 
calcul. Pentru remedierea acestei situaţii se folosesc de obicei aplicaţii pentru 
defragmentarea (rearanjarea informaţiei) suportului extern de memorie. Durata mare 
necesară acestor aplicaţii pentru rezolvarea problemei le face de cele mai multe ori să 
fie ocolite de utilizatori. 
 Există mai multe versiuni de sisteme de fişiere FAT, cele mai folosite fiind 
versiunile FAT16 şi FAT 32. 
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Sistemul de fişiere FAT împarte o partiţie în porţiuni alcătuite din mai multe 
sectoare, de dimensiuni egale, numite clustere (grămezi). Dimensiunea unui cluster 
depinde de versiunea FAT variind între 2KB şi 64KB (chiar şi în cadrul aceluiaşi tip de 
FAT existând mai multe variante). Numărul versiunii FAT semnifică numărul de biţi 
folosiţi pentru adresarea unui cluster. Rezultă că în cazul FAT16 sunt posibile 216 adrese 
diferite, adică 216 clustere, ceea ce conduce la o dimensiune maximă a partiţiei de 2GB.   

Fiecare fişier, în funcţie de dimensiunea acestuia, poate ocupa unul sau mai 
multe clustere (întotdeauna un număr întreg) şi deci fiecare fişier poate fi reprezentat ca 
un şir unic a adreselor acestor clustere, şir cunoscut şi sub numele de listă înlănţuită 
independentă. Clusterele care aparţin unui fişier pot să nu fie adiacente, caz în care se 
spune că informaţia este fragmentată, situaţie în care regăsirea informaţiei durează mai 
mult şi sistemul este mai lent. 

Tabela de alocare a fişierelor (FAT – File Allocation Table) reprezintă o listă de 
înregistrări ce corespund clusterelor partiţiei. Fiecare înregistrare din tabelă poate 
reprezenta: 
 

• adresa următorului cluster din şir; 
• un caracter special EOF (End Of File – sfârşit de fişier) care indică sfârşitul 

şirului; 
• un caracter special pentru marcarea clusterelor defecte; 
• un caracter special pentru marcarea clusterelor rezervate; 
• un zero care indică un cluster nefolosit. 

 
Dimensiunea unei înregistrări în tabela de alocare poate fi, aşa cum s-a arătat, de 

16 biţi pentru FAT16 şi de 32 de biţi (din care sunt folosiţi 28), pentru FAT32. 
Un alt aspect important se referă la spaţiul rămas nefolosit dintr-o partiţie 

(wasted space). Datorită faptului că un fişier nu poate ocupa decât un număr întreg de 
clustere rezultă că este posibil ca ultimul cluster din şir să fie incomplet folosit. 
Totalitatea acestor clustere alcătuieşte spaţiul nefolosit (şi care nu mai poate fi 
recuperat) al unei partiţii. Din acest punct de vedere sistemul FAT32 gestionează mai 
bine spaţiul pe disc decât sistemul FAT16 din cauză că pentru aceeaşi dimensiune a 
partiţiei sistemul FAT32 adresează mai puţine clustere decât sistemul FAT16. 

Principalele caracteristici ale sistemelor de gestiune a fişierelor FAT16 şi FAT32 
sunt prezentate în tabelul 1. 
 
TABELUL 1 
Caracteristica FAT16 FAT32 
1 2 3 
Sistemul de operare DOS 

Windows 
Windows 

Identificator (MBR) 0x04, 0x06, 0x0E 0x0B, 0x0C 
Dimensiune adresă cluster 16 32 
Dimensiunea maximă a 
fişierului 2GB 4GB 

 
 
 
 



1 2 3 
Numărul maxim de fişiere 65 517 268 435 437 
Dimensiunea maximă a 
partiţiei 4GB 8TB 

 
Sistemul de fişiere NTFS 
 
 Sistemul de fişiere NTFS (New Technology File System) reprezintă sistemul de 
fişiere standard pentru Windows NT şi descendenţii acestui sistem de operare: Windows 
2000, Windows XP, Windows Server 2003 şi Windows Vista. 
 Sistemul de fişiere NTFS are numeroase îmbunătăţiri faţă de sistemul de fişiere 
FAT cum ar fi: structuri avansate de date, creşterea fiabilităţii şi a disponibilităţii datelor 
şi a spaţiului utilizat, creşterea securităţii datelor etc. Datorită mecanismelor utilizate 
dimensiunea partiţiilor este practic nelimitată. 
 Sistemul de fişiere NTFS cunoaşte de asemenea mai multe variante, unele din 
acestea fiind compatibile cu sistemul de operare UNIX şi LINUX. 
 Există numeroase aplicaţii care permit formatarea suporturilor externe de 
memorie în diferite sisteme de fişiere şi conversia acestor sisteme de fişiere. De 
asemenea anumite sisteme de operare cum sunt Windows XP, Linux etc sunt 
compatibile cu mai multe astfel de sisteme de fişiere. 
 
Aplicaţia Disk Defragmenter 
 
 Aplicaţia Disk Defragmenter permite rearanjarea informaţiei pe harddisc în 
scopul creşterii vitezei de execuţie a aplicaţiilor. Această aplicaţie este instalată odată cu 
sistemul de operare. Având în vedere faptul că atât sistemul de fişiere FAT cât şi 
sistemul de fişiere NTFS folosesc clustere pentru memorarea informaţiei, 
defragmentarea este necesară pentru ambele tipuri de sisteme de fişiere. 
 Deschiderea aplicaţiei sub sistemul de operare Windows se face acţionând 
opţiunea start din bara principală de unelte după care se selectează All Programs şi de 
aici directorul Accessories. Din acesta se selectează directorul System Tools şi din 
acesta se lansează programul Disk Defragmenter. 

 
Aplicaţia Disk Defragmenter. 

 Se selectează una din partiţiile afişate şi se apasă butonul Analyze. La sfârşitul 
analizei se poate afişa raportul acesteia. 
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Exemplu de raport afişat de programul Disk 
Defragmenter. 

  
Referatele de laborator vor conţine: 
 

• din raportul afişat pe ecran (similar cu cel din figură) se vor nota: 
 tipul sistemului de fişiere utilizat la partiţia analizată; 
 dimensiunea partiţiei; 
 dimensiunea unui cluster; 
 procentul de fragmentare; 
 sugestia furnizată de program: este sau nu este necesară 

defragmentarea. 
• se va întocmi un studiu de cel mult o pagină în care se va realiza o 

comparaţie intre sistemul FAT şi sistemul NTFS. 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 5 

Instalarea sistemului de operare DOS 
 
 Sistemul de operare DOS este un sistem de 
operare simplu şi instalarea acestuia nu ridică probleme 
deosebite. Având în vedere dimensiunile reduse ale 
sistemului de operare, acesta poate fi instalat pe un disc 
flexibil sau pe un suport de memorie de dimensiuni 
mici  ceea ce uneori reprezintă un avantaj important. 
 Pentru început se va realiza o dischetă MS-DOS 
de sub sistemul de operare Windows. Pentru acesta se 
deschide My Computer se dă clic dreapta pe 3.5 
Floppy (A:) şi din meniul contextual apărut se 
selectează Format. Din fereastra apărută se bifează 
căsuţa Create an MS-DOS startup disk. În felul 
acesta este realizată o dischetă sistem la care este creat 
sectorul de boot şi s-au copiat fişierele sistem: IO.SYS, 
MSDOS.SYS, COMMAND.COM şi o serie de fişiere 
utile pentru configurare. Aceste fişiere se vor elimina, 

nefiind necesare în această lucrare de laborator, şi se vor adăuga pe dischetă, fişierele: 
QBASIC.EXE, QBASIC.HLP, QBASIC.INI, EDIT.COM, EDIT.HLP, HELP.COM, 
HELP.HLP, SETVER.EXE, FORMAT.EXE şi SYS.COM. 
 Cu ajutorul editorului EDIT se vor crea pe dischetă cele două fişiere de 
configurare ale sistemului de operare: autoexec.bat şi config.sys cu următorul conţinut: 
<AUTOEXEC.BAT> 
@ECHO OFF  
PROMPT $P$G 
<CONFIG.SYS> 
FILES=30 
STACKS=0,0 
BUFFERS=20 

 

DEVICE=A:\SETVER.EXE 
 Lansarea editorului se face cu comanda 
EDIT urmată, eventual, de numele fişierului de 
editat. Comenzile în interiorul editorului se dau 
cu tasta ALT ţinută apăsată şi se apasă şi tasta 
literei cu care începe cuvântul din meniul 
principal. 
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 Pentru ca aceste configurări să aibă 
efect se reporneşte calculatorul prin apăsarea 
combinaţiei de taste CTRL+ALT+DEL 
(RESET la cald) sau butonul RESET de pe 
panoul frontal al calculatorului. După 

repornirea calculatorului se apasă tasta DEL pentru a intra în meniul SETUP al 
programului BIOS. De aici se selectează dispozitivul de pe care se butează ca fiind 



unitatea de disc flexibil. După care se salvează aceste opţiuni şi se reporneşte 
calculatorul. 
 După ce sistemul de operare DOS s-a reîncărcat, se trece la testarea programului 
FDISC. Cu ajutorul acestui program se vizualizează partiţiile existente şi se trec în 
referatele de laborator informaţiile afişate. 
 Se poate trece acum la instalarea sistemului de operare DOS pe harddisc. Pentru 
aceasta hardiscul trebuie partiţionat şi formatat şi pe acesta să existe o partiţie primară 
FAT 16 (DOS) activă. 
 În mod normal, instalarea sistemului de operare se face cu ajutorul unui kit de 
instalare care realizează toate operaţiile necesare. Pentru instalarea cu ajutorul kitului de 
instalare, se introduce prima dischetă în unitate şi se lansează programul SETUP.EXE. 
Restul operaţiilor sunt făcute în mod automat. 
 Instalarea se poate face şi fără kitul de instalare în modul descris în continuare. 
După formatarea partiţiei DOS active, se transferă sistemul de operare de pe dischetă pe 
această partiţie cu ajutorul comenzii: A:\SYS A: C:. Pe harddisc trebuie să apară 
fişierele sistem ale sistemului de operare DOS. După aceasta, se creează pe discul C: 
directorul DOS în care se vor pune fişierele sistemului de operare pentru comenzile 
externe (aceste fişiere vor fi copiate de pe dischetele puse la dispoziţie) şi fişierul TEMP 
în care se vor pune fişierele temporare. 
 Se creează fişierele CONFIG.SYS şi AUTOEXEC.BAT în modul arătat, cu 
următorul conţinut: 
<CONFIG.SYS> 
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS 
DOS=HIGH,UMB 
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 
NOEMS 
FILES=30 
STACKS=0,0 
BUFFERS=20 

aceste fişiere trebuie să se găsească în directorul rădăcină al discului C:. 
DEVICEHIGH=C:\DOS\ANSI.SYS 

<AUTOEXEC.BAT> 
@echo off 
SET PATH=C:\DOS;C:\TEMP 
SET TEMP=C:\TEMP 
LH C:\MOUSE\MOUSE.EXE 
DOSKEY 
CLS 
 

NOTĂ: fişierele specificate în directorul DOS trebuie să se găsească în acest director 
înainte de repornirea sistemului. 
 
 Referatele de laborator vor conţine: descrierea acţiunilor desfăşurate pe 
parcursul laboratorului, explicarea necesităţii acestora şi explicarea comenzilor 
conţinute de fişierele CONFIG.SYS şi AUTOEXEC.BAT 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 6 
Instalarea sistemului de operare Windows 

 
 Instalarea sistemului de operare Windows 
XP se face simplu cu ajutorul discului compact ce 
conţine kitul de instalare. Pentru a porni 
instalarea trebuie selectat în BIOS butarea de pe 
CD-ROM. Pentru aceasta la pornirea 
calculatorului se deschide componenta SETUP a 
programului BIOS prin apăsarea tastei DEL. Din 
SETUP se intră în Advanced BIOS Features şi de 
aici se selectează First Boot Device ca fiind 
CD-ROM. După aceasta se reporneşte sistemul 

cu discul optic în unitate şi instalarea porneşte. 
 Pentru început se face testarea existenţei resurselor hardware minime, necesare 
sistemului de operare după care sunt copiate fişierele necesare începerii instalării. 
Utilizatorul este întrebat dacă doreşte instalarea sa repararea sistemului de operare. 
Chiar dacă există un sistem de operare Windows XP instalat, se recomandă reinstalarea 
sistemului de operare pentru a obţine rezultate optime. 
 În programul de instalare se face si partiţionarea harddiscului. Utilizatorul are 
posibilitatea de a alege între partiţii de tip FAT sau NTFS în funcţie de necesităţi. 
Windows XP rezervă un spaţiu de 8Mb pentru stocarea informaţiilor despre partiţiile 
active. Din acest motiv pe disc apare o zonă nepartiţionată de 8MB care trebuie lăsată 
aşa. 
 În lucrarea de laborator se va folosi simulatorul pentru instalarea sistemului de 
operare Windows XP: Windows Xp Setup.exe. 
 Se porneşte simulatorul şi se urmăresc paşii indicaţi de simulator. 
 După parcurgerea informaţiilor furnizate de simulator se trece la instalarea 
sistemului de operare pe un sistem de calcul. 
 
 Referatele de laborator vor conţine: paşii parcurşi pentru instalarea 
sistemului de operare Windows XP cu ajutorul simulatorului, etapele parcurse la 
instalarea reală, resursele hardware ale sistemului de calcul pe care s-a instalat 
sistemul de operare, schema de partiţionare a harddiscului şi discuţii asupra 
deciziilor luate şi componentele sistemului de operare. 
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ÎNTREBĂRI DE TEST 

 
1. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 

este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Transparenţa şi 
vizibilitatea reprezintă o caracteristică a sistemelor de operare cu ajutorul 
căreia se poate face evaluarea performanţelor acestuia. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

2. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Partajarea şi protecţia 
reprezintă o caracteristică a sistemelor de operare cu ajutorul căreia se 
poate face evaluarea performanţelor acestuia. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

3. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Un sistem secvenţial 
poate executa la un moment dat mai multe programe simultan dacă aceste 
programe aparţin unor utilizatori diferiţi. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

4. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Un sistem cu 
multiprogramare poate rula mai multe programe simultan numai în 
situaţia în care aceste programe aparţin unor utilizatori diferiţi. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

5. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Performanţele unui 
sistem de calcul sunt influenţate în mod esenţial de sistemul de operare 
rulat. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

6. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). În cazul unui sistem de 
operare interfaţa între sistemul de calcul şi operator este realizată prin 
intermediul limbajului de control. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

7. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. Un sistem de operare 
indiferent de tipul său trebuie să pună la dispoziţia utilizatorului mijloace 
pentru: 

A. crearea, stocarea, regăsirea (în scopul prelucrării) şi distrugerea informaţiei; 
B. crearea, sortarea, regăsirea (în scopul prelucrării) şi distrugerea informaţiei; 
C. citirea, stocarea, regăsirea (în scopul prelucrării) şi distrugerea informaţiei; 

8. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Pe o maşină cu o singură 
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unitate centrală poate fi instalat un sistem de operare cu prelucrare 
multiplă. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

9. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. Durata existenţă a unui 
obiect reprezintă: 

A. Durata cât obiectul este păstrat în memorie. 
B. Durata de execuţie a obiectului. 
C. Durata de timp în care obiectul este accesibil. 

10. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Sistemul de operare 
foloseşte o reprezentare externă şi una internă pentru obiectele prelucrate. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

11. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Calea de acces la un 
obiect ce reprezintă o informaţie poate fi constituită prin substituţie sau 
prin înlănţuire. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

12. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos pentru definirea 
memoriei fictive. 

A. Memoria fictivă reprezintă memoria externă a sistemului de calcul utilizată ca 
memorie internă. 
B. Memoria fictivă reprezintă o memorie principală ipotetică suficient de mare pentru a 
conţine toate obiectele sistemului. 
C. Memoria fictivă este caracteristică sistemelor de operare cu administrare automată a 
memoriei. 

13. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Administrarea resurselor 
unui sistem de calcul se realizează în principal prin intermediul 
programelor de aplicaţii. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

14. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Pentru a creşte eficienţa 
sistemului de calcul, administrarea accesului la periferice prin intermediul 
sistemului de operare se face cu ajutorul perifericelor fictive. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

15. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Componentele sistemului 
de operare prin care se materializează funcţia de administrare a resurselor 
de calcul se numesc alocatoare. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

16. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. Resursele reale ale 
sistemului de calcul sunt reprezentate de: 
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A. componente de program (software); 
B. componente constructive (hardware); 
C. atât componentele software cât şi cele hardware. 

17. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos pentru resursele cu 
acces multiplu. 

A. Resursele cu acces multiplu sunt resurse care permit utilizarea lor simultană de către 
mai multe procese. 
B. Resursele cu acces multiplu sunt resursele la care accesul utilizatorilor este 
serializat. 
C. Resursele cu acces multiplu sunt resursele care pot fi conectate simultan la mai 
multe sisteme de calcul. 

18. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Unitatea centrală este o 
resursă cu acces multiplu. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

19. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. 
A. Cererile de alocare se pot prezenta sub două forme: implicit şi impus. 
B. Cererile de alocare se pot prezenta sub două forme: cereri unice şi cereri multiple. 
C. Cererile de alocare se pot prezenta sub două forme: implicit şi explicit. 

20. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. Încărcarea sistemului 
reprezintă: 

A. Totalitatea programelor încărcate în memoria sistemului. 
B. Numărul utilizatorilor simultani pe un sistem de calcul. 
C. Totalitatea cererilor (explicite şi implicite) de resurse care trebuie satisfăcute la un 
moment dat. 

21. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. Alocarea unei resurse 
reprezintă: 

A. Totalitatea acţiunilor prin care sistemul de operare reuşeşte să satisfacă cererile de 
resurse. 
B. Numărul resurselor virtuale create la un moment dat pentru o resursă fizică. 
C. Modul în care unitatea centrală comandă perifericele într-un sistem de calcul. 

22. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. 
A. Administrarea resurselor de calcul se face pe baza numărului de resurse virtuale. 
B. Administrarea resurselor de calcul se face cu ajutorul strategiilor pe bază de 
prioritate şi a strategiilor pe bază de termen. 
C. Administrarea resurselor de calcul se face cu ajutorul strategiilor pe bază de 
prioritate şi a strategiilor pe bază de program. 

23. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos referitor la strategiile 
pe bază de prioritate. 

A. Unităţii centrale i se asociază o serie de priorităţi în aşa fel încât să poată ordona 
procesele din coada de aşteptare. 
B. Planificarea lucrărilor se face în funcţie de termenul în care ele sunt prezentate 
sistemului de calcul. 
C. Planificarea lucrărilor se face în funcţie de prioritatea asociată acestora, procesele 
fiind aşezate în una sau mai multe cozi de aşteptare. 
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24. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Strategia FIFO (First In 
First Out) este o strategie în mai mulţi paşi. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

25. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Strategia LIFO (Last In 
First Out) este o strategie cu un pas. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

26. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos, referitor la strategiile 
pe bază de termen. 

A. Strategie de planificare care presupune cunoaşterea duratei de execuţiei a proceselor 
şi încărcarea sistemului. 
B. Strategie în care se impune un anumit termen pentru prezentarea lucrării în scopul 
lansării în execuţie. 
C. Strategie în care perifericele au un anumit termen de utilizare. 

27. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Strategia SXFS (Shortest 
eXecution First Service) este o strategie care favorizează lucrările lungi în 
detrimentul celor scurte. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

28. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Strategia EDFS (Earliest 
Deadline First Service) este o strategie cu un pas. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

29. Alegeţi varianta cea mai potrivită, din cele prezentate mai jos, referitor la 
strategia carusel-simplu. 

A. Este o strategie cu un pas similară strategiei FIFO (First In First Out). 
B. Este o strategie cu cozi multiple, fiecare coadă de aşteptare având asociată o anumită 
prioritate. 
C. Este o strategie cu  mai mulţi paşi similară strategiei FIFO (First In First Out). 

30. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Strategia carusel-
multiplu este o strategie cu un singur pas. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

31. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Administrarea memoriei 
se referă numai la administrarea memoriei interne (memoria principală). 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

32. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Maşina vidă este o 
metodă automată de gestionare a memoriei principale. 

A. ADEVĂRAT 
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B. FALS 
33. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos referitor la partiţiile 

fixe ale memoriei. 
A. Metodă de gestiune a memoriei care permite rularea programelor de dimensiuni 
oricât de mari. 
B. Este o metodă de gestionare automată a memoriei care presupune segmentarea 
acesteia în segmente de dimensiuni fixe. 
C. Metodă de gestionare a memoriei care permite înlănţuirea automată a lucrărilor prin 
intermediul programului supervizor. 

34. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos referitor la 
administrarea automată a memoriei. 

A. Administrarea automată a memoriei duce la creşterea eficienţei în exploatare a 
resurselor şi la îmbunătăţirea timpului de răspuns a sistemului. 
B. Administrarea automată a memoriei presupune utilizarea segmentării, a memoriei 
virtuale şi a partiţiilor fixe. 
C. Administrarea automată a memoriei exclude posibilitatea utilizării memoriei 
secundare (externe) în scopul execuţiei programelor. 

35. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Unitatea centrală este o 
resursă banalizată. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

36. Alegeţi varianta corectă din cele prezentate mai jos. O resursă virtuală este 
reprezentată de: 

A. O resursă ce nu există în sistemul de calcul. 
B. O resursă existentă ce este multiplicată după necesităţi. 
C. O resursă inaccesibilă. 

37. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). O bază de date 
reprezintă o resursă cu acces multiplu. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

38. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Periodicitatea unui 
proces (task) poate fi fixă sau dinamică. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

39. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Un proces (task) este în 
starea gata de execuţie  în momentul în care deţine controlul unităţii 
centrale. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

40. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Un proces (task) este în 
starea blocat în momentul în care poate lua controlul procesorului de 
îndată ce executivul îl lansează în execuţie. 

A. ADEVĂRAT 
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B. FALS 
41. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 

este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Prioritatea unui proces 
(task) poate fi fixă sau dinamică. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

42. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Un proces (task) poate fi 
descris cu ajutorul descriptorilor care sunt de două feluri: statici şi 
impliciţi. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

43. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Periodicitatea unui 
proces (task) este stabilită la început şi ea nu mai poate fi modificată pe 
parcursul execuţiei. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

44. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Prioritatea unui proces 
(task) este stabilită la început şi ea nu mai poate fi modificată pe parcursul 
execuţiei. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 

45. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare 
este corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Bufferul de transfer 
reprezintă o resursă virtuală. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 7 

Instalarea sistemului de operare LINUX 
 
Pregătirea pentru instalare 

Instalarea unei distribuţii Linux se poate face în mod normal prin pornirea 
sistemului de pe primul disc CD. În cazul în care programul de instalare nu porneşte 
automat, trebuie mai întâi creată o disketă de boot. De asemenea, această disketă poate 
fi necesară atunci când nu se doreşte utilizarea metodei obişnuite de instalare de pe CD.  

Dacă sistemul are deja instalat un sistem MS-DOS/Windows, instalarea poate fi 
pornită şi direct de pe CD-ROM, fără a mai fi necesară şi disketa de boot. Pe un 
calculator pot coexista fără probleme mai multe sisteme de operare, evident dacă spaţiul 
pe disc permite acest lucru. Astfel, poate rula sistemul deja instalat (cum ar fi cele din 
seria Windows) şi Linux. Sistemul Linux are nevoie de cel puţin două partiţii separate 
pentru a putea funcţiona. Dacă pe disc există deja Windows, este necesară 
redimensionarea partiţiilor existente pentru a putea crea partiţiile necesare Linux-ului. 

Pentru a redimensiona partiţiile existente pe disc, poate fi folosit utilitarul FIPS 
(inclus de obicei tot pe primul disc al distribuţiei) sau Partition Magic (program 
comercial). Pentru a folosi FIPS, trebuie mai întâi defragmentat discul cu ajutorul 
comenzii MS-DOS DEFRAG, iar apoi redimensionate partiţiile. După activarea 
acestora, calculatorul va trebui repornit. 
 
Crearea disketei de boot 

Pentru a crea disketa de boot din cadrul MS-DOS/Windows, se va folosi 
utilitarul RAWRITE (inclus şi el în general pe primul disc), printr-o comandă de genul 
RAWRITE BOOT.IMG. 

Pentru crearea disketei de boot din cadrul unui sistem compatibil UNIX (e.g. un 
alt calculator cu Linux), se lansează un set de comenzi de genul (presupunând că 
dispozitivul asociat unităţii CD-ROM este /dev/cdrom, iar cel asociat unităţii floppy este 
/dev/fd0, şi că directorul /mnt/cdrom există): 

# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom 
# dd if=/mnt/cdrom/images/boot.img_of=/dev/fd0 
# umount /dev/cdrom 

Distribuţiile Linux oferă mai multe surse de unde fişierele conţinând pachetele 
de programe vor fi preluate. Astfel, sunt posibile următoarele metode: instalare de pe 
CD-ROM (cea mai uzuală), harddisk (în acest caz, conţinutul discurilor de instalare 
trebuie copiat în prealabil pe o partiţie Linux sau Windows existentă), NFS (instalarea 
se efectuează de pe un alt calculator aflat în reţea, care exportă conţinutul distribuţiei 
prin sistemul NFS), FTP (dacă instalarea se efectuează de pe un server FTP, de obicei 
atunci când se dispune de o conexiune Internet rapidă), HTTP (similară cu FTP, dar 
fiind vorba despre un server HTTP). Menţionăm că pentru metodele de instalare prin 
reţea poate fi necesară o a doua disketă, conţinând drivere pentru diferite plăci de reţea 
(imaginea acesteia se găseşte de asemenea pe primul disc). 
 
 
 



 94

Planificarea partiţionării discului 
După cum spuneam şi mai sus, spaţiul pe disc ocupat de sistemul Linux trebuie 

să fie separat de spaţiul ocupat de alte sisteme de operare instalate în sistem. Cel puţin 
două partiţii (o partiţie principală, /, şi swap) sunt necesare pentru instalarea sistemului. 

Recomandăm crearea cel puţin a următoarelor partiţii: 
o o partiţie de swap, pentru a crea memorie virtuală (informaţiile sunt 

scrise în memoria virtuală atunci când nu există memorie fizică 
disponibilă). Partiţia de swap trebuie să fie de cel puţin 32 MB şi cel 
mult 2 GB, valoarea ideală fiind valoarea memoriei RAM existente în 
sistem, pentru un calculator ce urmează a fi utilizat ca staţie de lucru, 
şi dublul acesteia pentru un server; 

o o partiţie /boot care va conţine nucleul Linux şi celelalte fişiere 
utilizate în timpul bootării. Dimensiunea ideală a acestei partiţii este 
de 16-32 MB; 

o partiţia de root, acolo unde se va afla /, directorul-rădăcină al 
sistemului, şi care va conţine toate fişierele din sistem. În cazul în 
care calculatorul va fi server Linux, recomandăm crearea a trei partiţii 
suplimentare: 

o o partiţie /usr, care va conţine fişierele sistemului de operare, de 
mărime cel puţin egală cu dimensiunea preconizată a instalării plus 
circa 100 MB (de exemplu, 1,4 GB); 

o o partiţie /var, care va conţine fişierele variabile ale sistemului, 
preferabil de cel puţin 256 MB; 

o o partiţie /home, care va conţine fişierele utilizatorilor, de preferinţă 
de cel puţin 512 MB. Pentru a găzdui sistemul Linux pot fi utilizate 
următoarele tipuri de partiţii: 

o ext2 – sistemul clasic de fişiere din Linux, compatibil cu standardele 
UNIX; 

o ext3 – un sistem nou de fişiere, bazat pe ext2, cu suport pentru 
jurnalizare; 

o reiserfs – un sistem nou de fişiere, cu suport pentru jurnalizare, având 
în multe condiţii performanţe superioare ext2 sau ext3, datorită 
arhitecturii interne arborescente. 

Recomandăm utilizarea de partiţii ext3 în loc de ext2 deoarece suportul pentru 
jurnalizare permite în primul rând siguranţă mult mai mare a informaţiilor în cazul 
incidentelor nedorite (probleme hardware sau întreruperi ale tensiunii de alimentare) şi 
în al doilea rând reduce semnificativ timpul de restaurare după o cădere a sistemului 
(fsck). Pot fi utilizate de asemenea şi partiţiile de tip reiserfs, care prezintă, pe lângă 
avantajele enumerate mai sus, o viteză superioară de acces în multe situaţii. 
  
Începerea instalării 

În cele ce urmează ne vom referi la paşii care trebuie urmaţi în vederea instalării 
unei distribuţii Fedora/Red Hat. După bootare trebuie să apară un ecran conţinând în 
partea inferioară promptul boot: 

Ecranul conţine informaţii despre diverse opţiuni de pornire. După apariţia 
acestui prompt, programul de instalare va porni automat după un minut, dacă nu este 
apăsată nici o tastă. Apăsarea tastei ENTER va porni imediat instalarea într-un mediu 
grafic uşor de utilizat. Dacă nu se doreşte pornirea mediului grafic (de exemplu, dacă 
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placa video are performanţe slabe), se tastează comanda: boot: text pentru a porni 
programul de instalare în mod text. 
 
1. Selectarea limbii 

Se selectează limba ce va fi utilizată atât în timpul instalării, cât şi implicit după 
instalare. Selecţia făcută aici va influenţa şi fusul orar. Sunt disponibile o multitudine de 
limbi, dintre care şi limba română. 
2. Configurarea tastaturii 

Se selectează modelul tastaturii (Generic, 101 taste, Microsoft Natural Keyboard 
etc.) şi schema acesteia (German, U.S. English etc.). 
3. Configurarea mouse-ului 

Se selectează tipul mouse-ului (Generic, Mouse Systems, Wheel Mouse etc.), 
portul la care este conectat acesta (serial, PS/2 etc.) şi, în cazul în care mouse-ul are 
două butoane, dacă se doreşte emularea de trei butoane prin apăsarea celor două. 
4. Opţiunile de instalare 

Se stabileşte dacă se efectuează o instalare completă sau un upgrade (instalarea 
unei versiuni mai noi a distribuţiei). În cazul instalării complete, se stabileşte tipul 
instalării: Personal Desktop, Workstation, Server sau Custom. Acest tip determină 
pachetele care vor fi propuse pentru instalare. 
 

Personal Desktop (statie de lucru) 
Acest tip de instalare este ideal pentru utilizatorii noi de Linux. Se foloseşte 

atunci când sistemul se află acasă sau la serviciu, sau pentru calculatoare portabile. 
Include programe de tip office (redactare de texte, calcul tabelar etc.), programe pentru 
acces la Internet (navigare, citirea corespondenţei etc.), programe multimedia ş.a.m.d. 
Necesită minim 1,5 GB spaţiu disponibil pe hard-disk. 
 

Workstation 
Este asemănătoare cu Personal Desktop, incluzând în plus instrumente pentru 

dezvoltarea de programe şi administrare de sistem. 
 

Server 
Acest tip de instalare cuprinde programe care oferă servicii Internet (Web, FTP, 

poştă electronică etc.), precum şi alte servicii de reţea (NFS, Samba etc.). Necesită 
minim 1 GB spaţiu disponibil. 
 

Custom (personalizat) 
Instalarea de tip Custom este potrivită utilizatorilor obişnuiţi cu sistemul Linux 

şi oferă cea mai mare flexibilitate posibilă. 
Necesită minim 350 MB spaţiu disponibil pentru o instalare minimală şi circa 3,5 GB 
dacă sunt selectate toate pachetele. 
5. Partiţionarea discului 

Există trei opţiuni de partiţionare: 
o partiţionare automată: programul de instalare va genera automat 

partiţiile în funcţie de tipul de instalare ales. Partiţiile rezultate pot fi 
modificate apoi în funcţie de necesităţi; 

o partiţionare manuală cu ajutorul programului Disk Druid, dotat cu o 
interfaţă grafică simplă dar puternică, uşor de folosit; 



o partiţionare manuală cu ajutorul programului clasic fdisk (disponibilă 
numai în cazul instalărilor în mod text), care are o interfaţă tip linie 
de comandă, în mod text. 

 
 

Figura 1: Crearea partiţiilor cu ajutorul programului Disk Druid 

 
Partiţionarea automată 
Programul de partiţionare automată oferă utilizatorului posibilitatea de a controla 

modul de tratare a partiţiilor deja existente pe disc, prin intermediul a trei opţiuni: 
o ştergerea partiţiilor Linux existente; 
o ştergerea tuturor partiţiilor existente; 
o păstrarea partiţiilor existente şi utilizarea spaţiului liber. 

Din lista de discuri fixe aflate în sistem trebuie selectate discurile pe care va fi 
efectuată instalarea. 

Dacă opţiunea Review este activată, instalarea va continua cu programul Disk 
Druid, permiţând modificarea partiţiilor create automat (Figura 1). 

Fiecare disc fix din sistem poate fi editat separat. Acţiunile se efectuează prin 
intermediul a cinci butoane: 

• New – pentru crearea unei noi partiţii. Dialogul care apare conţine următoarele 
câmpuri: 

o Mount Point – directorul în care va fi montat conţinutul noii partiţii (de 
exemplu, pentru partiţia de root, /); 

o Filesystem Type – tipul partiţiei (de exemplu, ext2 sau ext3 pentru o 
partiţie Linux); 

o Size – dimensiunea partiţiei în Megabytes; 
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o Additional Size Options – dacă partiţia va avea dimensiunea fixă 
menţionată în câmpul precedent, dacă se doreşte ca partiţia să umple tot 
spaţiul liber mai puţin o dimensiune menţionată sau dacă se doreşte ca 
partiţia să umple tot spaţiul disponibil; 

o Force to be a primary partition – dacă se doreşte ca partiţia să fie 
primară; 

o Check for bad blocks – dacă se doreşte verificarea existenţei de sectoare 
defecte pe respectiva partiţie; 

• Edit – pentru editarea proprietăţilor unei partiţii deja create; 
• Delete – pentru ştergerea unei partiţii deja create; 
• Reset – pentru renunţarea la modificări le făcute asupra partiţiilor; 
• RAID – pentru crearea de partiţii RAID (Redundant Array of Independent Disks, 

sistem care permite considerarea mai multor discuri ca un singur dispozitiv). 
 

Partiţionarea discului folosind programul fdisk 
Comenzile uzuale sunt: 

a setează/anulează opţiunea de bootare a unei partiţii 
d şterge o partiţie 
l listează tipurile de partiţii cunoscute 
m afişează toate comenzile fdisk 
n adaugă o nouă partiţie 
p afişează tabela de partiţii 
q părăseşte fdisk fără a salva modificările făcute 
t modifică tipul unei partiţii 
w scrie tabela pe disc şi părăseşte fdisk 

6. Instalarea încărcătorului de boot 
Pentru a putea porni sistemul Linux, este nevoie de un încărcător de boot (boot 

loader). De asemenea, acest încărcător poate porni şi alte sisteme de operare care sunt 
instalate pe disc. Sunt disponibile trei opţiuni: 

o programul GRUB (GRand Unified Boot loader), pe care îl recomandăm datorită 
facilităţilor oferite şi performanţelor sale superioare; 

o programul LILO (LInux LOader); 
o nici un încărcător de boot, caz în care utilizatorul trebuie să se asigure că poate 

porni sistemul Linux într-un alt mod (de exemplu, cu o disketă de boot). 
o Încărcătorul de boot poate fi instalat în: 
o Master Boot Record (MBR), sectorul de boot care este încărcat automat de 

BIOS-ul calculatorului – este opţiunea recomandată (exceptând situaţia în care 
pe disc este instalat şi sistemul OS/2); 

o primul sector al partiţiei de root. 
o De asemenea, în această etapă pot fi stabilite şi celelalte sisteme de operare care 

vor putea fi pornite de încărcătorul de boot. 
7. Parola de pornire 

Dacă a fost instalat un încărcător de boot, poate fi definită o parolă pentru a 
proteja sistemul. Aceasta va fi solicitată utilizatorului la pornire, dacă încearcă să 
apeleze nucleul folosind parametri. Parola de pornire oferă protecţie faţă de atacurile 
provenite de la consola calculatorului. 
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8. Configurarea legăturii de reţea 
Dacă instalarea a fost pornită cu suport pentru reţea, fiecare placă de reţea aflată 

în calculator trebuie configurată astfel: 
o dacă configurarea adresei IP se face prin DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol); 
o dacă interfaţa de reţea va fi activată la pornire; 
o adresa IP; 
o masca de reţea; 
o adresa de reţea; 
o adresa de broadcast; 
o numele maşinii; 
o adresa gateway-ului; 
o adresa DNS-ului primar, secundar şi ternar. 

9. Configurarea firewall-ului 
Un firewall este un filtru de protecţie care determină ce servicii de reţea pot fi 

accesate din afara sistemului. Programul de instalare poate configura automat firewall-
ul. 

Există trei niveluri de securitate: 
o Înalt (High), caz în care sistemul nu va accepta alte tipuri de conexiuni decât 

cele definite. Dacă sistemul este conectat la Internet, însă nu oferă servicii 
către exterior, aceasta este cea mai sigură opţiune; 

o Mediu (Medium), caz în care sistemul nu va accepta decât anumite tipuri de 
conexiuni. 

o Fără firewall (No firewall). 
Alegând opţiunea Customize, pot fi adăugate dispozitive considerate sigure sau 

poate fi acordat accesul la servicii adiţionale. Selectând oricare dintre dispozitive, va fi 
permis accesul dinspre dispozitivele respective către sistem – cu alte cuvinte, 
respectivul dispozitiv va fi exclus din regulile stabilite de firewall. 

Spre exemplu, poate fi permis accesul fără restricţii în cadrul reţelei locale, prin 
placa de reţea eth0, iar conexiunea dial-up la Internet, ppp0, să fie supusă filtrării. 

Dintre serviciile din cadrul Allow Incoming pot fi selectate acelea la care va fi 
permis accesul, fie dintre serviciile clasice (cum ar fi SSH sau HTTP), fie alte porturi, 
specificate sub forma port:protocol (de exemplu, pop3:tcp sau 6667:udp). 
10. Selectarea limbii 

Se selectează atât limba implicită, cât şi limbile adiţionale care vor fi instalate. 
11. Configurarea timpului 

Se selectează fusul orar în care se află sistemul. 
12. Configurarea utilizatorilor 

Utilizatorul root posedă drepturi totale asupra sistemului. Acest utilizator trebuie 
folosit în mod normal doar pentru a instala/dezinstala pachete şi pentru administrarea 
sistemului. Se recomandă crearea unuia sau mai multor utilizatori obişnuiţi pentru 
utilizarea calculatorului, chiar dacă acesta este folosit acasă, deoarece o comandă greşită 
tastată ca root poate cauza deteriorarea sistemului sau chiar pierderea totală a datelor şi 
aplicaţiilor stocate. 

Este obligatorie stabilirea unei parole pentru utilizatorul root. Parola trebuie să 
aibă minim şase caractere lungime şi nu poate conţine cuvinte aflate în dicţionar (de 
exemplu, „program”). 



În cadrul acestei etape pot fi creaţi şi utilizatorii sistemului. Pentru fiecare 
utilizator nou creat vor fi solicitate aceleaşi date ca în cazul creării utilizatorului root. 
13. Configurarea autentificării în sistem 

În cazul în care maşina va fi legată în reţea, este important ca accesul la sistem 
să fie posibil pe baza unui sistem de autentificare sigur. Sunt disponibile următoarele 
opţiuni: 

o Activarea/dezactivarea parolelor MD5, care permite utilizarea de parole de 
până la 256 de caractere lungime, în loc de lungimea standard de maxim 8 
caractere. Implicit, această opţiune este activată. 

o Activarea/dezactivarea parolelor de tip shadow, care oferă o metodă sigură 
de memorare a parolelor. Parolele sunt memorate în fişierul /etc/shadow, 
care nu poate fi accesat de către utilizatori. Implicit, această opţiune este 
activată şi nu recomandăm modificarea acesteia. 

o Activarea NIS (Network Information Service), LDAP (Lightweight Directory 
Access Protocol), Kerberos sau SMB, protocoale de autentificare în reţea. 

 
 

Figura 2: Selectarea pachetelor pentru instalare 

14. Selectarea grupurilor de pachete 
Pot fi selectate grupurile de pachete (aplicaţii) care se doresc a fi instalate. Dacă 

se doreşte şi selectarea individuală a pachetelor din cadrul grupurilor, trebuie selectata 
opţiunea Customize software packages to be installed. În orice moment poate fi 
verificată dimensiunea instalării (Figura 2). 

Lista de pachete poate fi afişată fie grupată după tipul acestora, fie în ordine 
alfabetică. În partea de jos a ecranului este prezentată descrierea pachetului pe care se 
află cursorul. 
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După selectarea pachetelor, programul de instalare verifică dependenţele dintre 
pachete (anumite aplicaţii necesită şi alte aplicaţii pentru a funcţiona corect) şi va 
solicita permisiunea de instalare a acestora. 
15. Configurarea plăcii video 

În general, programul de instalare poate determina singur tipul plăcii video din 
sistem. În cazul în care această detectare a eşuat, din lista de plăci video cunoscute poate 
fi aleasă placa în cauză. De asemenea, poate fi specificată dimensiunea memoriei video. 
16. Instalarea pachetelor 

Durata instalării pachetelor depinde atât de numărul de pachete selectate, cât şi 
de performanţele calculatorului, putând varia între 10 şi 40 de minute. 

În timpul instalării sunt afişate informaţii despre pachetul în curs de instalare, 
precum şi despre evoluţia instalării. 

Procesul de instalare a pachetelor creează un jurnal cu acţiunile întreprinse, în 
/root/install.log. 
17. Crearea unei diskete de boot 

Este recomandată crearea unei diskete de boot, utilă în cazul în care ar apărea 
probleme la pornirea sistemului Linux. Se utilizează o disketă goală, formatată în 
prealabil, care nu trebuie să conţină sectoare defecte. Această disketă nu va fi formatată 
FAT (MS-DOS) şi deci nu va putea fi utilizată în alt sistem de operare decât după o 
formatare prealabilă (cu pierderea desigur a datelor de bootare Linux). 
18. Configurarea sistemului de ferestre X Window  

Configurarea monitorului 
Programul de instalare va încerca să determine tipul monitorului. Dacă 

detectarea eşuează, trebuie selectat monitorul din lista de tipuri cunoscute. 
Sistemul va testa configuraţia aleasă. În cazul în care testul nu se încheie în 

câteva secunde, acesta poate fi încheiat utilizând combinaţia de taste Ctrl+Alt+ 
Backspace. 

Personalizarea sistemului X Window 
Se selectează adâncimea culorii (de exemplu High Color – 16 bit, True Color – 

32 bit etc.), rezoluţia ecranului (spre exemplu, 800×600, 1024×768 etc.), mediul 
desktop (KDE sau GNOME) şi dacă sistemul va porni direct după bootare în mod grafic 
sau în mod consolă (text). 
19. Instalarea este încheiată 

Programul de instalare va cere confirmare pentru repornirea sistemului. Înainte 
de aceasta, eventuala dischetă aflată în unitatea floppy trebuie scoasă, CD-ul din 
unitatea CD-ROM fiind scos automat. 
[1] Situl oficial al sistemului de operare Linux: http://www.linux.org 
[2] Distribuţii de Linux: http://www.linuxiso.org 
[3] Situl Red Hat: http://www.redhat.com 
Referatele de laborator vor conţine: descrierea etapelor realizate pentru instalarea 
sistemului de operare LINUX, schema partiţionării harddiscului, componentele 
instalate şi configurarea sistemului. De asemenea se vor prezenta principalele 
versiuni LINUX existente la momentul actual şi principalele caracteristici ale 
acestora. 



Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 8 

Managementul partiţiilor 
 

 În activitatea de 
întreţinere şi depanare a unui 
sistem de operare, apare 
adesea necesitatea 
modificării dimensiunii şi a 
tipului partiţiilor existente pe 
harddisc. În această lucrare 
de laborator se vor studia 
câteva din programele 
destinate modificării 
partiţiilor. 
 

Programul AcronisDisk Director Suite 10 oferă protecţie şi o reorganizare a 
datelor pentru creşterea performantelor. Programul este alcătuit dintr-o suită completă 
de utilitare pentru managementul hard disk-ului  ce combină un număr de programe 
anterioare sub marca Acronis, structurate acum, într-o singură soluţie, oferind suport 
pentru aproape toate tipurile de partiţii, FAT16, FAT32, NTFS, Linux Ext2, Ext3, 
ReiserFS, si Linux SWAP. 
 
Utilitare incluse în program: 

o Acronis Partition Expert ( redimensionare, mutare, copierea partiţiilor fără 
pierderi de date). 

o Acronis OS Selector ( instalarea si utilizarea  mai multor sisteme de operare 
pe un singur calculator). 

o Acronis Recovery Expert ( recuperarea partiţiilor pierdute sau şterse 
accidental). 

o Acronis Disk Editor ( editarea hexazecimală şi restaurarea secvenţelor de 
boot). 

 
Funcţii disponibile in Acronis Disk Director Suite 10 
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o Split partitions ( împărţirea unei partiţii în două partiţii egale sau inegale, 

fără a pierde date) 
o Boot from CD/DVD ( bootare sistemelor de operare de pe CD-uri sau DVD-

uri) 
o Merge partitions (îmbinarea a două partiţii într-una singură, nemodificând 

datele, chiar dacă acestea sunt diferite) 
o Explore partitions ( explorarea conţinutului unei partiţii înainte de executarea 

unei operaţiuni) 
o Boot from an additional hard disk drive( flexibilitatea bootării de pe hard 

disk-uri adiţionale) 
o Automatic operating system detection ( detectarea sistemelor de operare 

şterse accidental) 
o Modify, copy, move partitions ( modificarea, copierea şi mutarea partiţiilor 

deja existente) 
o Install multiple operating sistems on one PC( posibilitatea de instalare a mai 

multor sisteme de operare pe acelaşi calculator) 
o Recover lost or deleted partitions ( recuperarea partiţiilor pierdute sau şterse) 
o Edit a hard disk drive (editarea hard disk-urilor). 

 
Cerinţe de sistem pentru Acronis Disk Director Suite 10: 
 

o Procesor  150MHz sau mai mare 
o Memorie  32MB sau mai mare 
o Periferice: CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, floppy disk 
o Sisteme de operare:  Microsoft Windows Professional x64 

Edition/XP/2000/NT/Me/98 
 

 
 
Tehnologii oferite: 

o Crearea şi ştergerea partiţiilor de orice tip 

 102



o Formatarea partiţiilor 
o Optimizarea automată a spaţiului de pe hard disk 
o Conversia partiţiilor FAT16 <=> FAT32, Linux Ext2 <=> Ext3 fără pierderi 

de date 
o Schimbarea marimii clusterelor automat sau manual 
o Navigarea prin informaţiile detaliate ale hard disk-urilor sau fişierelor de 

sistem 
o Ascunderea sau vizualizarea tuturor partiţiilor 
o Vizualizarea operaţiilor efectuate inainte de a fi aplicate 
o Suport pentru hard disk-uri peste 180 GB 
o Posibilitatea inserarii unui CD bootabil care apoi va fi automat detectat si 

afisat de catre utilitarul Acronis OS Selector 
o Protecţia sistemelor de operare multi-boot cu parola 
o Clonarea sistemelor de operare prin back-up 
o Protecţie antivirus la bootare. 

 
Programul GDISK este un utilitar DOS inclus în pachetul Norton Ghost 2001. 

El este unul din cele mai bune instrumente de partiţionare, înlocuind cu succes FDISK-
ul pus la dispoziţie de către sistemul de operare Windows. Prin intermediul sau pot fi 
create, şterse sau modificate mărimile unei game variate de partiţii, de la FAT, FAT32, 
NTFS pana la Ext2. Şi pentru GDISK gama de opţiuni şi switch-uri în linia de comandă 
este mare, lucru care contribuie la obţinerea unui control crescut al operaţiei de 
partiţionare. 

Daca nu aveţi acces la un program specializat, Windows XP permite 
managementul partiţiilor la un nivel mai simplu (creare, ştergere, schimbare literă) din 
Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management, selectând apoi 
Storage -> Disk Management. 

Managementul partiţiilor din Windows XP 

 
Cu click-dreapta pe una din partiţii avem acces la următoarele opţiuni: 

o Create partition  
o Change drive letter and paths  
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o Format  
o Delete partition  
Fiecare opţiune are un wizard pentru a facilita acţiunile respective. 

 
 Referatele de laborator vor conţine descrierea metodelor învăţate despre 
tehnicile de management a partiţiilor. Se va descrie modul de utilizare a 
programului Acronis Disk Director Suite 10 şi modul de funcţionare sub sistemele 
de operare DOS, Windows şi Linux conform informaţiilor preluate din fişierul 
DiskDirectorSuite10.0_ug.en.pdf. 
 Se va descrie modul de realizare a managementului partiţiilor cu uneltele 
oferite de sistemul de operare Windows XP. 
 Referatele de laborator vor conţine informaţiile despre partiţionarea 
hardiscului de pe care se lucrează obţinute cu ajutorul programului Acronis Disk 
Director Suite 10. 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 9 

Lucrul cu programul Partition Magic 
 

Partiţionarea harddiscului prezintă mai multe avantaje: 
 
o o mai buna organizare a informaţiilor pe hardurile foarte mari (puteţi să aveţi 

o partiţie pentru programe, una pentru jocuri etc.);  
o posibilitatea de a separa informaţiile mai importante pe unele partiţii care să 

poată fi defragmentate periodic; 
o păstrarea informaţiilor în cazul în care este necesară reinstalarea sistemului 

de operare; 
o separarea unor partiţii cu un grad mare de fragmentare a fişierelor (unde sunt 

puse fişierele descărcate de pe net); 
o crearea unor partiţii pentru fişierele temporare (de exemplu, pentru fişierul 

SWAP folosit de Windows). 
 

Cel mai important aspect este ca împărţirea hardului sa fie bine gândită. Altfel 
apare riscul de a avea prea mult spaţiu liber pe unele partiţii şi mult prea puţin pe altele. 
Nu exista o “formulă” exactă pentru aceasta. În cazul partiţiilor pentru fişiere temporare 
pot exista nişte recomandări, dar cam atât. De exemplu, în cazul fişierului SWAP (prin 
care Windows suplimentează memoria RAM ţinând pe hard într-un fişier tot ce 
preconizează ca are nevoie in acel moment) se poate impune o limita la de 3 ori 
memoria RAM a sistemului. 

Un program de partiţionare este PartitionMagic 8.0. Primul pas ce trebuie făcut 
înainte de partiţionare este instalarea programului de partiţionare. 

Al doilea pas este să fie făcută o defragmentare a tuturor partiţiilor ce urmează a 
fi implicate in proces. Prin defragmentare sunt grupate datele si este evitata pierderea lor 
in timpul operaţiunii. 

Elementele principale ale ecranului iniţial sunt: 
 
o zonele de toolbar si Partition Operations (care dau acces la aceleaşi funcţii )  
o zona Pick a Task (de unde poate fi lansat un wizard pentru fiecare 

operaţiune)  
o zona Disk Map (partea grafică din dreapta)  
o zona Operations Pending (unde sunt puse toate operaţiunile care urmează a fi 

executate - operaţiunile nu sunt puse în aplicare decât în momentul în care 
este apăsat butonul Apply)  

Ultimele trei butoane de pe toolbar: 
 
o anulează ultima operaţiune făcută  
o anulează toate operaţiunile făcute  
o validează toate operaţiunile făcute şi le lansează în execuţie  
Pentru executarea operaţiunilor PartitionMagic se dă un restart al PC-ului si 

efectuează toţi paşii necesari. 
 

http://www.symantec.com/home_homeoffice/products/overview.jsp?pcid=sp&pvid=pm80


 
Ecranul iniţial al programului Partition Magic 

 
Crearea unei noi partiţii 
 

A. Se dă click mai întâi zona de hard nealocată (care apare în grafic marcată cu gri 
închis) şi pe urma dai click pe Create partition (de pe toolbar sau din Partition 
operations). Va apărea o fereastra în care poţi specifica: 
o tipul partiţiei (Primary - este partiţia principală pe care este instalat sistemul 

de operare şi de pe care poate boota calculatorul; Extended - grupează restul 
spaţiului liber în afară de partiţia principală; Logical - 
marchează partiţiile din partea Extended şi nu poate fi create până nu a fost 
creată cea Extended)  

o litera ce urmează a fi atribuita noii partiţii  
o modul de alocare (NTFS este modul de alocare pentru Windows NT, 2000, 

XP, 2003 si Vista)  
o eticheta partiţiei (este utilă numai pentru utilizator)  
o poziţia partiţiei (dacă să fie creată pornind de la începutul său de la sfârşitul 

zonei nealocate)  
o dimensiunea noii partiţii (implicit este dimensiunea maximă nealocată - 

poate fi definită şi ca procent din spaţiul nealocat)  
B. Se dă click direct pe Create a new partition din Pick a Task. Va apare un wizard 

care să te ajute la creare noii partiţii (fiecare punct reprezintă un ecran): 
1. o descriere a ceea ce face wizardul; 
2. poziţia partiţiei (recomandabil este să fie la sfârşit); 
3. oferă posibilitatea de a lua din spaţiul liber disponibil pe alte partiţii pentru 

noua partiţie (ia numai de pe cele bifate - implicit sunt bifate toate); 
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4. stabileşti dimensiunea (implicit este trecută valoarea spaţiului nealocat, iar 
valoarea maxima tine cont şi de spaţiul liber pe celelalte partiţii selectate la 
pasul anterior), eticheta, tipul, modul de alocare şi litera ce urmează a fi 
atribuite noii partiţii; 

5. arată cum va fi alocarea spaţiului pe hard după efectuarea operaţiunii şi cere 
confirmarea. 

După ce se dă OK (sau Finish în a doua varianta), operaţiunea de creare va 
apărea în lista de operaţii. Operaţiunea in sine nu va avea loc decât după ce se dă si 
Apply. 
 
Ştergerea unei partiţii

Stergerea este ca în orice altă aplicaţie partea cea mai simpla: 
o se selectează partiţia pe care vrem să o ştergem (ori de pe reprezentarea 

grafica, ori din lista); 
o se dă click pe Delete partition (sau se apasă Del de pe tastatura); 
o se selectează tipul de ştergere (normala sau de siguranţă - cea de siguranţă 

durează mai mult, dar va şterge datele în aşa fel încât să nu poate fi 
recuperate); 

o se confirmă operaţiunea.  
Din nou, ştergerea nu este executata până nu se dă Apply. 

 
Recuperarea unei partiţii

Dacă ai şters din greşeala o partiţie (ştergere obişnuită - în cazul ştergerii de 
siguranţă partiţia nu mai poate fi recuperată) şi nu ai făcut între timp alte modificări 
asupra alocării spaţiului pe hard, poţi încerca să recuperezi datele selectând zona 
nealocata unde era partiţia şi dând Undelete Partition. Este posibil ca datele să mai 
poată fi recuperate. 

În cazul în care au fost şterse mai multe partiţii, este recomandabil să fie 
recuperate una câte una, în ordinea importanţei lor. 
 
Redimensionarea unei partiţii

Poţi redimensiona partiţia principală (C-ul), dar nu este recomandabil să laşi 
spaţiu liber la începutul ei. 
A. Mai întâi selectezi partiţia pe care vrei sa o redimensionez, iar pe urma dai click 

pe Resize/Move Partition. 
In fereastra care apare, ai 3 rubrici: 

o spaţiul liber înainte partiţiei  
o dimensiunea partiţiei  
o spaţiul liber după partiţiei  

Este importantă poziţionarea spaţiului liber deoarece nu poţi include într-o 
partiţie decât spaţiul liber adiacent. Deci, dacă vrei să eliberezi spaţiu pentru a mări 
partiţia din stânga celei pe care o redimensionezi, va trebui să laşi spaţiu liber înaintea 
partiţiei. 

Redimensionarea poţi să o faci fie tastând noua valoare într-una din cele 3 
rubrici, fie trăgând de capetele partiţiei (cum ai redimensiona o fereastră în Windows).  

Mutarea este tot pe acelaşi principiu ca şi mutarea unei ferestre: deplasezi 
cursorul deasupra partiţiei, dai click stânga (şi ţii apăsat), după care poţi muta stânga-
dreapta partiţia (valorile din rubricile legate de spaţiul liber se vor modifica automat). 
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B. Dai click direct pe Resize a Partition şi va apare un wizard care să te ajute in 
redimensionarea unei partiţii (fiecare punct reprezintă un ecran): 
1. o descriere a ceea ce face wizardul  
2. selectezi partiţia pe care vrei să o redimensionezi  
3. specifici noua dimensiune (minim - volumul datelor de pe partiţie, maxim - 

tot spaţiul liber de pe hard, incluzând şi celelalte partiţii)  
4. selectezi de la ce partiţii să ia spaţiul liber (dacă măreşti partiţia) sau căror 

partiţii să repartizeze spaţiul eliberat (dacă micşorezi partiţia)  
5. arată cum va fi alocarea spaţiului pe hard după efectuarea operaţiunii şi cere 

confirmarea  
După ce dai OK (sau Finish în a doua varianta), operaţiunea de creare va apărea 

în lista de operaţii. Operaţiunea în sine nu va avea loc decât după ce dai şi Apply. 
 
Unirea a doua partiţii

Pentru a uni două partiţii dai click pe Merge partitions şi apare un wizard 
(fiecare punct reprezintă un ecran): 

1. o descriere a ceea ce face wizardul  
2. selectezi prima partiţie din cele două (trebuie să fie lângă următoarea altfel 

nu se poate face unirea)  
3. selectezi a doua partiţie  
4. specifici numele directorului in care vor fi puse pe noua partiţie toate datele 

de pe a doua partiţie selectata  
5. avertisment legat de schimbarea literelor folosite pentru identificarea 

partiţiilor (explicaţii se găsesc în secţiunea de mai jos dedicată schimbării 
literei unei partiţii)  

6. arată cum va fi alocarea spaţiului pe hard după efectuarea operaţiunii şi cere 
confirmarea  

După ce dai Finish operaţiunea de creare va apărea in lista de operaţii. 
Operaţiunea în sine nu va avea loc decât după ce dai şi Apply. 
 
Schimbarea literei unei partiţii (DriveMapper)

Pentru a schimba litera prin care este identificata o partiţie: 
o click dreapta pe respectiva partiţie  
o din meniul apărut Advanced -> Change Drive Letter  
o stabileşti noua litera şi dai OK  

Operaţiunea in sine nu va avea loc decât după ce dai si Apply. 
Un program utilitar al PartitionMagic este DriveMapper (în meniul creat la 

instalare apare în Tools). Acesta permite modificarea în sistem a referinţelor existente 
către o partiţie. De exemplu, dacă ai modificat partiţia F în partiţia G, trebuie sa 
modifici şi toate referinţele către partiţia F să poată găsi acum datele pe G. 

DriveMapper este de fapt un wizard (fiecare punct de mai jos, reprezintă un 
ecran): 

1. o descriere a ceea ce face DriveMapper  
2. pentru a adăuga sau şterge o operaţiune de modificarea a referinţelor 

foloseşti butoanele Add şi Delete, iar în cazul în care dai Add specifici tipul 
de operaţiuni  



o operaţiune tipică - dacă ai creat o noua partiţie sau dacă ai schimbat litera 
aferentă unei partiţii (selectezi litera care trebuie căutată şi cea noua care 
o va înlocui)  

o operaţiune de unire - dacă ai unit două partiţii şi toate datele de pe una 
din vechile partiţii sunt acum într-un director pe cea nouă (selectezi litera 
care trebuie căutată şi directorul unde au fost mutate datele de pe 
respectiva partiţie)  

3. poţi bifa dacă sa fii întrebat pentru validare la fiecare modificare  
4. după ce apeşi Finish, programul va începe modificarea referinţelor.  

 
Crearea meniului de boot 

Programul BootMagic 
pentru crearea unui meniu de boot, 
realizat de către compania 
PowerQuest (realizatorii lui 
Partition Magic), este unul din 
programele cele mai vechi de acest 
fel existente pe piaţă. Este 
configurabil (atât ca partiţii care 
vor fi activate, setarea unor parole 
pentru activarea partiţiilor, sau 
modificarea acestor setări) din 
cadrul unui program ce rulează in 
Windows, dar se pot face si din 

DOS. Modul de selecţie a partiţiilor de pe care se va realiza operaţiunea de boot este 
foarte simplu şi intuitiv.  
NOTĂ: aveţi mare grijă atunci când rulaţi un program de tip boot manager, deoarece 
utilizarea în mod defectuos a acestuia poate duce în cel mai fericit caz la ştergerea 
informaţiilor din MBR, iar în cel mai rău la pierderea tuturor datelor pe care le aveţi pe 
harddisk. Dacă totuşi, operaţiunea de instalare a unui boot manager a eşuat, iar 
încercarea dumneavoastră de a restaura zona MBR cu FDISK /MBR a fost zadarnica, 
dar puteţi avea acces la fişierele de pe harddisk, problema se poate rezolva uşor prin 
reinstalarea sistemului de operare.  
 
Mutarea fişierului SWAP din Windows

O idee utilă ar fi şi mutarea fişierului SWAP din Windows pe o partiţie special 
făcută pentru el sau măcar pe o partiţie care suferă puţine modificări (pe care nu prea 
scrii sau ştergi). 

Fişierul SWAP este fişierul prin care Windows suplimentează (când are nevoie) 
memoria RAM. Problema cu acest fişier este ca el apare ca imposibil de mutat la 
defragmentare şi poate încurca, din acest motiv, procesul. 
Mutarea este destul de simplu de făcut: 

1. click dreapta pe My Computer -> Properties  
2. Advanced -> Settings (de la Performance) -> Advanced  
3. click pe butonul Change  
În fereastra curentă poţi stabili pe ce partiţii să fie fişierul SWAP şi ce 

dimensiuni să aibă. Cel mai bine este să fie un singur fişier SWAP pe o singura partiţie. 
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http://liquidstudios.ro/experimente/it-pc/defragmentare/
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Pentru a anula fişierul SWAP de pe o partiţie trebuie să selectezi partiţia din 
lista, sa bifezi “No paging file” şi să apeşi butonul Set. 

Pentru a crea un nou fişier SWAP pe altă partiţie trebuie să selectezi partiţia din 
lista, să bifezi “Custom size” sau “System Managed” şi să apeşi butonul Set. 

Diferenţa între “Custom size” si “System Managed” este că la prima fişierul are 
dimensiunile (minimă şi maximă) stabilite de utilizator, iar la a doua Windows 
creşte/scade dimensiunea fişierului în funcţie de necesităţi. 

Este de preferat să  fie stabilită o dimensiune constantă (punând la dimensiunile 
minim şi maxim aceeaşi valoare) pentru a evita fragmentarea partiţiei. O valoare care ar 
trebui să acopere necesităţile unui sistem obişnuit ar fi de 1,5 GB (1536 MB). 

Pentru ca noile setări sa aibă efect este necesar un restart (vei fi întrebat în mod 
automat după ce dai OK in cele 3 ferestre deschise). 

Programul BootMagic pentru crearea unui meniu de boot, realizat de către 
compania PowerQuest (realizatorii lui Partition Magic), este unul din programele cele 
mai vechi de acest fel existente pe piaţă. Este configurabil (atât ca partiţii care vor fi 
activate, setarea unor parole pentru activarea partiţiilor, sau modificarea acestor setări) 
din cadrul unui program ce rulează în Windows, dar se pot face si din DOS. Modul de 
selecţie a partiţiilor de pe care se va realiza operaţiunea de boot este foarte simplu si 
intuitiv.  
 
 Referatele de laborator vor conţine: descrierea modului de lucru cu 
programul Partition Magic, modul de realizare a unei partiţii de 512Mb pe care se 
va instala sistemul de operare DOS şi crearea unui meniu de boot pentru pornirea 
calculatorului fie sub sistemul de operare Windows, fie sub sistemul de operare 
DOS. 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 10 

Crearea partiţiilor sub sistemul de operare Linux 
 
 Crearea partiţiilor sub sistemul de operare Linux poate fi realizată cu utilitarul 
fdisk (care este diferit de cel de sub sistemul de operare DOS). Linux permite 4 partiţii 
primare şi un număr mai mare de partiţii logice obţinute prin subdivizarea unei partiţii 
primare. O singură partiţie primară poate fi subdivizată. 
 
Utilizarea programului fdisk 
 Programul fdisk se lansează în execuţie de către administratorul sistemului, cu 
comanda: fdisk device, unde device este dispozitivul de partiţionat, ca de exemplu: 
/dev/had sau /dev/sda. 
 Comenzile utilizate sunt : 
 
P – afişează tabela de partiţii; 
n – creează o partiţie nouă ; 
d – şterge o partiţie ; 
q – părăsirea programului fără salvarea schimbărilor ; 
w – scrie noua tabelă de partiţii şi părăseşte programul. 
 
 Schimbările efectuate cu programul fdisk vor avea efect după ce se dă comanda 
w. Prezentăm mai jos un exemplu de tabelă de partiţii. 
 
Disk /dev/hdb: 64 heads, 63 sectors, 621 cylinders 
Units = cylinders of 4032 * 512 bytes 
  
   Device Boot    Start       End    Blocks   Id  System 
/dev/hdb1   *         1       184    370912+  83  Linux 
/dev/hdb2           185       368    370944   83  Linux 
/dev/hdb3           369       552    370944   83  Linux 
/dev/hdb4           553       621    139104   82  Linux swap 
 
 Prima linie indică geometria harddiscului (aceasta poate să nu aibă legătură cu 
structura fizică dar este utilă pentru partiţionare). Harddiscul din acest exemplu are 64 
de capete, 63 de sectoare pe pistă şi 621 de piste. Fiecare sector are 512 octeţi. 
 Prezentăm în continuare un plan general de partiţionare. 

Partition Mount point Size 
/dev/hda1 /boot (15 megs) 
/dev/hda2 windows 98 partition (2 gigs) 
/dev/hda3 extended (N/A) 
/dev/hda5 swap space (64 megs) 
/dev/hda6 /tmp (50 megs) 
/dev/hda7 / (150 megs) 
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Partition Mount point Size 
/dev/hda8 /usr (1.5 gigs) 
/dev/hda9 /home (rest of drive) 

 
 În lucrarea de laborator se va realiza, sub sistemul de operare Linux, vizualizarea 
şi modificarea partiţiilor cu ajutorul programului fdisk. 
 
 Referatele de laborator vor conţine un tabel cu partiţiile iniţiale existente în 
sistem şi un tabel cu partiţiile rezultate. De asemenea se va întocmi un referat de 
cel mult o pagină în care se vor prezenta aprecieri asupra partiţiilor sistemului de 
operare Linux. 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 
Laborator 11 

Programe pentru crearea imaginii partiţiilor  
 
Extinderea numărului de sisteme de operare cu care utilizatorii lucrează în mod 

obişnuit a fost luată în considerare de către Symantec, aceasta firma făcând posibilă, 
prin intermediul lui Norton Ghost 2001, realizarea de imagini ale unor partiţii sau 
discuri pe care este instalat si Windows 2000 sau Me. Una din noutăţile cele mai 
importante ale acestei noi versiuni se referă la suportul pentru partiţii de tip Ext2 
(Linux), care acum pot fi clonate la fel de uşor ca şi partiţiile native Windows, singurul 
impediment fiind acela ca pentru a putea fi realizata o clonare a unei partiţii Ext2, este 
necesara fie existenta unei partiţii DOS, pe care sa fie instalat programul Norton Ghost 
2001, fie crearea unei dischete de boot pe care sa fie incluse instrumentele necesare. 
In funcţie de necesităţi, se pot realiza imagini ale unui întreg harddisk, sau numai a unei 
anumite partiţii de pe acest harddisk. In oricare dintre aceste situaţii, utilitarul Ghost 
Explorer va permite introducerea sau extragerea anumitor fişiere din cadrul arhivei 
imagine. Acest lucru, combinat cu posibilitatea de arhivare a imaginii printr-un algoritm 
performant de compresie şi protejarea prin parola a imaginii, oferă alături de o 
flexibilitate crescută şi un grad ridicat de protecţie a datelor. Numărul ridicat de opţiuni 
care pot fi incluse în linia de comandă a utilitarului cu care se realizează imaginea 
permit automatizarea şi controlul amănunţit al procesului de backup, lucru foarte util 
pentru administratorii de sistem ce trebuie să deservească un număr mare de staţii de 
lucru. Manualul care vine odata cu pachetul software prezintă detaliat aceste opţiuni şi 
oferă câteva sfaturi pentru cazurile cele mai des întâlnite. 

In conformitate cu tendinţa de globalizare a comunicării, şi de dezvoltare a 
reţelelor de calculatoare, majoritatea companiilor au un sistem propriu de organizare a 
datelor în cadrul unei reţele interne. Munca de întreţinere a unei astfel de reţele este 
destul de anevoioasă, mai ales atunci când nu exista posibilitatea monitorizării constante 
a modului de funcţionare, sau când exista foarte multe staţii de lucru. Instalarea şi 
configurarea unui sistem de operare este o operaţiune ce consuma destul de mult timp şi 
necesită o atenţie deosebită din partea celui ce o realizează. In acest context, piaţa 
software a început să ofere programe de asistenţă şi de realizare automată a unor astfel 
de operaţiuni. 

Cum era de aşteptat, compania Symantec a realizat o versiune a pachetului de 
programe utilitare Norton Ghost dedicată lucrului în reţea. Versiunea Enterprise a 
Norton Ghost vine în întâmpinarea cerinţelor administratorilor de reţea şi oferă o 
modalitate rapidă de clonare a staţiilor de lucru aflate într-o reţea. Norton Ghost face 
inutila utilizarea unor programe de partiţionare manuală a harddisk-ului, dacă există 
deja o imagine a unui sistem cu care să se poată lucra. Pentru extinderea facilităţilor 
oferite de Norton Ghost, se pot folosi aplicaţiile Ghost Multicast Server ce va asigura 
transmiterea simultană a unor fişiere ce conţin imagini ale unor sisteme, spre o aplicaţie 
Norton Ghost ce rulează pe mai multe staţii prin intermediul unei singure adrese IP. 
Ghost Walker identifica şi asociază un cod unic SID, pentru staţiile de lucru Windows 
NT ce sunt clonate. Aplicaţia Ghost Explorer permite modificarea fişierului imagine, 
pentru ştergerea sau adăugarea anumitor directoare. Comenzile de formatare a 
harddiskului FDISK si FORMAT sunt înlocuite cu GDISK, comanda ce permite o mai 



 114

buna utilizare a spaţiului de lucru, obţinerea unor informaţii detaliate despre partiţiile 
aflate pe un harddisk si ascunderea anumitor partiţii. 

Pachetul Norton Ghost este format reţea. Norton Ghost face inutilă utilizarea 
unor programe de partiţionare manuala a harddisk-ului, dacă există deja o imagine a 
unui sistem cu care să se poată lucra. Pentru extinderea facilităţilor oferite de Norton 
Ghost, se pot folosi aplicaţiile Ghost Multicast Server ce va asigura transmiterea 
simultana a unor fişiere ce conţin imagini ale unor sisteme, spre o aplicaţie Norton 
Ghost ce rulează pe mai multe staţii prin intermediul unei singure adrese IP. Ghost 
Walker identifica şi asociază un cod unic SID, pentru staţiile de lucru Windows NT ce 
sunt clonate. Aplicaţia Ghost Explorer permite modificarea fişierului imagine, pentru 
ştergerea sau adăugarea anumitor directoare. Comenzile de formatare a harddiskului 
FDISK si FORMAT sunt înlocuite cu GDISK, comandă ce permite o mai bună utilizare 
a spaţiului de lucru, obţinerea unor informaţii detaliate despre partiţiile aflate pe un 
harddisk şi ascunderea anumitor partiţii. Pachetul Norton Ghost este format din doua 
module, Norton Ghost Console - un server ce are drept funcţie principala managementul 
operaţiunilor de clonare, şi de realizare a unor operaţii post clonare pe staţiile de lucru 
client, în acest fel fiind eliminată nevoia de realizare a unor discuri boot-abile pentru 
realizarea clonării. Pe fiecare staţie de lucru este necesară instalarea Norton Ghost 
Console Client, pentru realizarea operaţiunilor de remote control, pe aceste staţii putând 
rula Windows 9x, NT sau 2000. Informaţiile despre fiecare staţie de lucru sunt stocate 
într-o bază de date, aplicaţia server fiind capabilă să identifice numele fiecărei maşini, 
grupul de lucru din care aceasta face parte, domeniul de lucru, descrierea maşinii 
respective precum şi setările TCP/IP. Operaţiunea de clonare se poate face fie prin 
intermediul unei reţele peer-to-peer sau prin intermediul unui cablu paralel conectat la 
portul LPT. Indiferent de modalitatea utilizata, serverul va identifica automat viteza 
optima de transmisie, şi va realiza o copie a sistemului în cel mai scurt timp posibil. 

Norton Ghost Enterprise Edition se remarca în primul rând prin uşurinţa in 
folosire, pentru aceasta nefiind necesare cunoştinţe foarte avansate, şi în al doilea rând 
prin faptul ca uşurează extrem de mult munca unui administrator de reţea. 

Programul Partition Image este un utilitar Linux/UNIX care poate salva 
partiţiile de diferite formate într-un fişier imagine. Fişierul imagine poate fi comprimat 
în format GZIP/BZIP2 şi divizat în mai multe fişiere. Partiţiile pot fi salvate şi prin 
reţea. 

Programul Partition Image copiază doar informaţia din porţiunile folosite ale 
partiţiei pentru creşterea vitezei şi eficienţei programului. Dacă se dă comanda „dd” 
atunci vor fi copiate în imagine şi blocurile goale ale partiţiei. 

În lucrarea de laborator se vor realiza şi restaura imagini ale partiţiilor atât sub 
sistemul de operare Windows cât şi Linux. 

 
Referatele de laborator vor conţine descrierea modului în care s-a realizat 

salvarea şi restaurarea partiţiilor. De asemenea se va întocmi un referat de cel 
mult o pagină, despre modalităţile de salvare şi protecţie a datelor de pe un sistem 
de calcul. Se va arăta care este utilitatea salvării imaginilor partiţiilor. 
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Introducere în sisteme de operare 
 
 

Laborator 12 
Instalarea mai multor sisteme de operare pe acelaşi 

sistem de calcul  
 
Utilizatorii de calculatoare care şi-au început odiseea în lumea sistemelor de 

operare cu ani buni în urmă nu prea aveau posibilitatea de a folosi pe acelaşi calculator 
mai multe sisteme de operare (lipsa spaţiului pe harddisk era elementul principal, dar şi 
puţinele alternative în ceea ce priveşte sistemele de operare) şi de aceea utilizarea 
exclusivă a unuia sau a altuia elimină de obicei posibilitatea de îmbinare a acestora. La 
momentul actual, piaţa sistemelor de operare este foarte vastă, de la multe variante de 
SO-uri bazate pe UNIX, şi până la cele oferite de către Microsoft (Windows 
9x/Me/NT/2000/XP), iar tentaţia de a le încerca pe toate şi de a le face sa coexiste pe 
acelaşi sistem este foarte mare. Dacă majoritatea sistemelor vin cu propriile managere 
de boot (LILO pentru sistemele Linux, NTLoader pentru Windows NT/2000), totuşi 
acestea sunt destul de limitate de obicei şi nu vă oferă chiar tot ce v-aţi dori, ca sa nu 
mai vorbim de facilitatea în configurare. In aceste condiţii, utilizatorii de calculatoare  
s-au văzut nevoiţi să caute noi modalităţi de a accesa diversele SO-uri instalate pe 
harddisk-urile din sistem şi inevitabil au apărut programe dedicate care uşurează 
semnificativ această muncă. 
Organizare interna 

Harddisk-ul este locul în care sunt depozitate toate datele necesare funcţionării 
unui sistem de operare. Locurile fixe in care sunt stocate informaţiile sunt denumite 
blocuri, acestea fiind cea mai mica unitate de adresare fixa de pe harddisk. Modul in 
care calculatorul comunica cu harddisk-ul se bazează pe furnizarea unei astfel de adrese 
controlerului care face legatura fizica între harddisk şi memoria RAM. Dacă modul de 
organizare a datelor de pe harddisk s-a modificat în timp datorită creşterii capacităţii de 
stocare a acestor suporturi, precum şi de limitările de adresare pe care le-au impus 
sistemele de operare mai vechi si BIOS-ul, singura zona care a rămas practic 
neschimbata a fost zona denumita MBR (Master Boot Record). Aceasta se găseşte in 
primul sector de pe harddisk şi conţine informaţii despre toate partiţiile existente pe 
harddisk-ul respectiv. 

Informaţiile sunt grupate în trei categorii şi anume, codul de iniţializare (Initial 
loader code), un program care este pornit de către BIOS imediat după încărcarea cu 
succes in memorie a datelor din MBR. Are o dimensiune mai mică de 512 bytes (zona 
adresabila a unui bloc de pe harddisk) şi conţine numai informaţiile de iniţializare 
pentru sistemul de operare existent. 

Cea de-a doua informaţie este tabela de partiţii (se afla la offset-ul 0x1BE in 
MBR) şi conţine informaţii despre partiţiile de pe disk. Numai una dintre acestea poate 
fi marcata ca fiind bootabila (sau activă). 

În ultima porţiune (ultimii 2 bytes) se afla o sumă de control prin care se verifică 
dacă MBR-ul a fost încărcat corect şi nu exista erori de alocare a partiţiilor care ar putea 
duce la deteriorarea datelor de pe harddisk. Mai este o problema care trebuie lămurită, şi 
anume „file system boot sector” care nu trebuie confundat cu MBR. File system boot 
sector este primul sector fizic de pe un volum logic. La rândul sau, un volum logic poate 
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fi reprezentat de către o partiţie primara sau o partiţie logică din una extinsă. Pentru 
dischete, sectorul de boot este primul sector de pe disc. În cazul harddisk-urilor, primul 
sector este Master Boot Record sau MBR, şi nu reprezintă acelaşi lucru ca şi file system 
boot sector, conţinând elementele prezentate anterior. File system boot sector poate fi 
primul sector de pe una din aceste partiţii.  
Managerul de boot  
Pentru a putea ocoli aceste limitări datorate arhitecturii harddisk-ului din punct de 
vedere logic, au fost create programele denumite Boot Manager, care se ocupa cu 
alocarea eficientă a partiţiilor şi schimbarea în timpul rulării (acolo unde este nevoie) a 
partiţiilor active, precum şi a zonelor de alocare a datelor. 

Majoritatea programelor noi din aceasta categorie permit rularea fără dureri de 
cap a mai multor sisteme de operare instalate pe acelaşi harddisk, şi ajută utilizatorul sa 
aibă un număr mare de alegeri în ceea ce priveşte sistemele de operare utilizate. Multe 
dintre ele vin şi cu un instrument propriu de partiţionare care ajută la organizarea 
fiecărei partiţii în parte şi la setarea atributelor necesare în vederea utilizării. 
In momentul actual, numărul aplicaţiilor boot manager este ridicat, unele dintre acestea 
oferind chiar interfeţe grafice pentru configurare şi alegere a sistemului de operare dorit, 
alegerea uneia sau a alteia dintre aceste aplicaţii fiind destul de dificilă, deoarece fiecare 
are plusurile ei ca şi minusuri. Pentru a va ghida în acest proces am ales să vă prezint 
succint cele mai utilizate dintre aceste programe, dumneavoastră urmând să decideţi 
dacă ele vă sunt de folos şi care este cel mai potrivit.  
La treabă 

Înainte de a vă apuca să utilizaţi un astfel de program, este bine să vă faceţi mai 
întâi o lista cu sistemele de operare pe care doriţi să le instalaţi, precum şi cu cerinţele 
minime de spaţiu liber pe harddisk pe care le au acestea, precum şi un backup al 
documentelor importante pe care le deţineti pe harddisk-ul pe care doriţi să instalaţi mai 
multe sisteme de operare. Al doilea pas la fel de important este realizarea unei dischete 
de boot cu ajutorul opţiunii din Control Panel- Add/Remove Programs - Startup Disk. 
Mai trebuie să dezactivaţi din BIOS opţiunea de Virus Warning, şi să fiţi atenţi să 
dezactivaţi programul antivirus care este în memorie atunci când rulaţi o aplicaţie de tip 
boot manager, deoarece acesta poate interpreta operaţiunea de scriere a sectorului de 
boot ca fiind una realizată de către un posibil virus şi să încerce blocarea ei.  

Dacă dintr-un motiv sau altul, operaţiunea de instalare a unui nou boot manager 
nu a reuşit, şi sistemul dumneavoastră nu mai boot-ează, intraţi cu o dischetă de sistem 
şi daţi următoarea comanda: FDISK /MBR, care are ca efect rescrierea porţiunii MBR. 
În cazul în care nu au fost şterse fizic partiţiile, ar trebui să aveţi din nou un sistem 
funcţionabil. 
Steaua... „călăuzitoare„ 

BootStar oferă posibilitatea de alegere a până la 15 partiţii primare de pe care să 
poată fi încărcate diferite sisteme de operare. Tipul de partiţie specific fiecărui sistem de 
operare în parte poate fi selectat direct din programul propriu de partiţionare, fapt ce 
uşurează semnificativ procesul de alocare si organizare a spaţiului disponibil. Programul 
beneficiază de posibilitatea de instalare pe orice platforma Windows, precum şi de 
funcţii de securitate pentru protejarea prin parola a accesului la anumite partiţii, dar şi 
de ascundere a acestora. Instalarea şi dezinstalarea să se face fără prea mare greutate, iar 
selecţia partiţiilor pe care se face boot-area se face dintr-un meniu grafic. Pentru 
situaţiile în care din diferite motive MBR a fost deteriorat şi nu se mai poate face o 
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încărcare corectă, puteţi crea o discheta de salvare pe care să fie stocate datele necesare 
pentru restaurarea acestuia. 
Vrăjitorul pentru boot  

Având o utilizare foarte largă, BootWizard Pro poate manipula un număr mare 
de sisteme de operare, inclusiv PTS-DOS, MS-DOS, PC-DOS, Open DR-DOS, 
Windows 9x/Me/NT/2000, OS/2, Linux, FreeBSD, SUN Solaris etc. Instalarea si 
dezinstalarea sa se realizează fără probleme. Configurarea elementelor de boot este 
posibilă prin intermediul unui meniu grafic direct din managerul de boot. Pentru o 
versatilitate crescută, BootWizard a fost conceput să poată fi instalat pe partiţii de tip 
FAT16 sau FAT32, şi are incluse module care verifica compatibilitatea între fişierele 
sistemelor de operare instalate, precum şi verificarea de viruşi a executabilului de 
încărcare. Poate rula şi de pe dischete de sistem, fără a afecta modul de alocare a 
partiţiilor. Modificarea partiţiilor (FAT16 si FAT32) existente se poate face on-thefly, 
fără pierderea datelor.  
Trecutul devine legenda  

In comparaţie cu celelalte programe prezentate până acum, LegendOS BM poate 
părea mai greoi. Chiar dacă face parte din categoria aplicaţiilor freeware, LegendOS 
BM nu este totuşi o aplicaţie care sa poată fi folosită de orice utilizator, necesitând ceva 
mai multe cunoştinţe despre calculatoare şi modul de funcţionare a acestora. Instalarea  
se face uşor, direct din fişierul de start (rulează numai pe sisteme DOS, sau Windows 
9x!), dar pentru dezinstalare este necesară o discheta de boot şi comanda FDISK /MBR. 
Suportă majoritatea sistemelor de operare, totuşi, configurarea acestora este un pic mai 
dificil de realizat. Dacă nu sunteţi familiarizaţi cu parametrii de funcţionare ai harddisk-
ului, vă sfătuiesc să ocoliţi acest program.  
Directorul de partiţii  

Lista de functii şi operaţiuni pe care le poate realiza programul MasterBooter 
este foarte mare. Sistemele de operare care sunt susţinute includ pe lângă cele standard 
(Microsoft, Linux) şi unele mai puţin utilizate precum SCO OpenServer, OS/2 (Warp, 
Merlin), Solaris, Oberon, Theos, BeOS. Partiţiile de tipul FAT/NTFS/HPFS pot fi 
protejate prin parola, precum şi activate sau ascunse in timpul procesului de boot. Are 
inclus şi un manager propriu de partiţii care permite realizarea unor operaţiuni pentru 
modificarea parametrilor funcţionali ale acestora. Configurarea profilelor de boot-are 
este facilă, făcându-se direct din meniul de instalare.  
Biblioteca pentru SO-uri  

Utilitarul MSTBOOT permite utilizarea a până la 12 sisteme de operare pe 
acelaşi calculator. Instalarea sa presupune realizarea unei dischete de boot, care apoi 
permite configurarea opţiunilor, şi atunci când este nevoie dezinstalarea aplicaţiei. Toate 
funcţiile pot fi accesate dintr-un meniu grafic, dar şi prin intermediul unor parametri 
linie comandă.  
Cărăuşul  

Unul din cele mai bune programe pentru managementul boot-arii este OSL2000 
(Operating System Loader 2000). Numărul de sisteme de operare care pot fi utilizate pe 
acelaşi harddisk cu ajutorul acestui utilitar este foarte mare (100), ceea ce îi oferă o 
flexibilitate mare de lucru. Programul poate lucra şi cu MBR-urile altor harddisk-uri 
decât cel care este selectat ca fiind harddisk-ul boot-abil. Meniul de selecţie a partiţiilor 
de boot este unul grafic, iar modalitatea de prezentare a acestora este una bine realizată. 
Instalarea programului se face numai din mod DOS, dezinstalarea lui fiind uşoară.  
Ordine şi curăţenie  
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Managerul de boot şi utilitarul de partiţionare Ranish Partition Manager vă oferă 
câteva modalităţi uşoare de configurare a partiţiilor de lucru. Pot fi menţinute patru 
partiţii active la nivelul unui singur harddisk. Modulul de boot management are incluse 
în el funcţii de verificare a fişierului pentru eventualele infecţii cu viruşi. Se poate 
configura o opţiune implicită care să fie citită la fiecare pornire.  
Extinderea meniurilor de boot 

Unul din putinele programe care ofera o modalitate de instalare şi configurare în 
cadrul unor meniuri grafice este Extended Operating System Loader, pe scurt XOL. 
Suporta un număr mare de sisteme de operare, iar opţiunea Smart Boot Manager 
permite realizarea unei boot-ări de pe CD-ROM. Selecţia parametrilor pentru meniurile 
grafice (rezoluţie display, mouse) se face din meniul grafic, şi permit o funcţionare 
optimă în momentul boot-ării. Selecţia partiţiilor este un pic mai dificilă, pentru cei care 
nu au cunoştinţe despre modul de organizare a partiţiilor pe harddisk putând apărea 
probleme serioase în funcţionare (sistemul nu mai boot-ează).  
Un magician pentru dvs.  

Programul BootMagic realizat de către compania PowerQuest (realizatorii lui 
Partition Magic) este unul din programele cele mai vechi de acest fel existente pe piaţă. 
Este configurabil (atât ca partiţii care vor fi activate, setarea unor parole pentru activarea 
partiţiilor, sau modificarea acestor setări) din cadrul unui program ce rulează în 
Windows, dar se pot face şi din DOS. Modul de selecţie a partiţiilor de pe care se va 
realiza operaţiunea de boot este foarte simplu şi intuitiv.  
Managerul Linux  

Cei care lucrează frecvent cu sistemele de operare Linux au făcut deja cunoştinţă 
cu LILO (Linux Loader), progrămelul care vă invita să selectaţi sistemul de operare care 
doriţi să fie încărcat. Făcând parte din mediul Linux (criptic încă pentru mulţi 
utilizatori), LILO este oarecum greu de configurat pentru utilizatorul care nu are 
cunoştinţe bune despre sistemul de operare Linux şi organizarea harddisk-ului, dar pune 
la dispoziţie instrumentele necesare pentru a avea o pleiada de sisteme de operare pe 
harddisk. Cea mai recentă versiune de LILO oferă posibilitatea de alegere a opţiunilor 
din meniuri, care sunt, totuşi, realizate în mod text, dar cei care se pricep pot crea şi 
meniuri grafice impresionante.  
Aveţi mare grijă!  

După cum am mai spus, aveţi mare grijă atunci când rulaţi un program de tip 
boot manager, deoarece utilizarea în mod defectuos a acestora poate duce în cel mai 
fericit caz la ştergerea informaţiilor din MBR, iar în cel mai rău la pierderea tuturor 
datelor pe care le aveţi pe harddisk. Dacă, totuşi, operaţiunea de instalare a unui boot 
manager a eşuat, iar încercarea dumneavoastră de a restaura zona MBR cu FDISK 
/MBR a fost zadarnică, dar puteţi avea acces la fişierele de pe harddisk, problema se 
poate rezolva uşor prin reinstalarea sistemului de operare. Baftă la lucru, atenţie la 
configurare şi cât mai multe sisteme de operare funcţionale pe un singur sistem!  
 
 Referatele de laborator vor conţine descrierea programelor utilizate în 
lucrarea de laborator şi descrierea operaţiilor efectuate pentru instalarea 
sistemelor de operare. 
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SISTEME DE OPERARE 
 
Laborator 1 

Utilizarea funcţiilor sistem DOS 
 
1. Apeluri de funcţii sistem 
 
 Rutinele utilizate de DOS pentru tratarea operaţiilor şi resurselor sistemului 
Pot fi apelate de orice program de aplicaţii, uşurând munca de programare şi mărind 
posibilitatea compatibilităţii  cu viitoare versiuni DOS. 
 
 Rutinele DOS sunt apelate prin întreruperi software. Întreruperea 21h (INT 21h) 
este serviciul pentru apelul funcţiilor. Ea permite accesul la o mare varietate de resurse 
DOS. 
 Pentru un apel al unei funcţii sistem DOS, se procedează astfel: 

- se încarcă numărul funcţiei în registrul AH; 
- se încarcă (dacă este necesar) numărul subfuncţiei în registrul AL; 
- se încarcă (dacă este necesar) celelalte date în registrele specificate; 
- se generează INT 21h. 

Exemplu: 
  mov ah, 02h 
  mov dl, 41h 
  int 21h 
 Unele funcţii necesită ca parametrii şiruri de caractere ASCII (de exemplu, nume 
de fişiere, căi, etc). În acest caz, şirul trebuie să aibă contorul binar 0 la sfârşit 
(terminator este caracterul nul), iar ca parametru se transmite adresa şirului. 
 Numărul funcţiilor a crescut odată cu versiunile sistemului de operare, existând 
în prezent şi funcţii cu acţiuni similare, dar cu numere diferite. În acest caz, se 
recomandă utilizarea celei cu număr mai mare. 
 Pentru înţelegerea acestor funcţii, care în parte se acoperă, reamintim pe scurt 
istoricul sistemului de operare DOS. 
 Dezvoltarea sistemului s-a făcut în trei paşi mari: 

1. Primele versiuni (1.x) se apropie foarte mult de sistemul de operare CP/M, 
din 
motive de compatibilitate necesară în acel moment. 

2. Versiunile următoare (2.x) au adus structura de fişiere asemănătoare 
sistemului  
UNIX, şi o tratare consecventă a erorilor, relativ la care se foloseşte 
următoarea convenţie: 

 dacă operaţia cerută s-a executat corect, indicatorul CARRY 
(CF) va fi nul; 

 în caz de eroare, indicatorul CARRY este poziţionat şi se 
returnează în cont   de eroare în registrul AX. 

3. Începând cu versiunea a treia, s-au adăugat funcţii pentru lucrul cu reţele, cu 
fişiere partajate, funcţii noi pentru gestionarea proceselor, precum şi o 
funcţie importantă pentru tratarea erorilor (59h), care oferă informaţii exacte 



 120

despre originea unei (eventuale) erori la ultima funcţie apelată, precum şi 
sugestii (codificate) referitor la posibilităţi de tratare a erorii. 

Cea mai importantă diferenţă între funcţiile vechi şi cele noi constă în modul de 
tratare al fişierelor. 

În cazul funcţiilor vechi, programul trebuie să pregătească un Bloc de Control al 
Fişierului (FCB-File Descriptor Block).Funcţiile noi necesită pentru tratarea fişierelor 
doar adresa numelui de fişier, returnând o valoare numită indicator logic de fişier 
(handle), prin care acesta va fi identificat în operaţiile de intrare/ieşire. 

Utilizarea funcţiilor vechi prezintă avantaje şi dezavantaje:  
o Pot fi citite direct din FCB anumite informaţii, care în cazul funcţiilor 

noi pot fi preluate doar prin apeluri de funcţii (nu se cunoaşte FCB-
ul, ci numai un număr logic al fişierului ).Acesta este motivul pentru 
care se mai utilizează această metodă, dar firmele Microsoft şi IBM 
nu încurajează acest mod de lucru. 

o Utilizatorul trebuie să rezerve spaţiul de memorie pentru FCB şi să 
completeze câmpurile lui. Această muncă numai este necesară la 
funcţiile noi. 

Cel mai mare avantaj al noilor funcţii îl constituie posibilitatea redirectării 
fişierelor standard: 

o intrare standard (identificator logic 0); 
o ieşire standard (identificator logic 1); 
o eroare standard (identificator logic 2); 

Funcţiile sistem pot fi apelate şi dintr-un limbaj de nivel înalt, al cărui module 
pot fi pot fi legate cu module scrise în limbaj de asamblare. În plus, majoritatea 
limbajelor de nivel înalt au prevăzute rutine de bibliotecă pentru execuţia directă al 
acestor funcţii. 
Observaţie: 
 Când DOS preia controlul după un apel  de funcţie, se face un salt la o stivă 
internă, salvându-se toţi registrele neutilizate pentru returnare de informaţii (cu excepţia 
registrului AX). Ca urmare, stiva programului apelant trebuie să fie suficient de mare 
pentru a se adapta sistemului de întreruperi (cel puţin 128 de octeţi în plus, faţă de alte 
cerinţe).   
 
1.1.Apeluri de funcţii DOS, în ordine numerică 
   
Funcţia 00h -  terminarea programului 
Funcţia 01h -  citirea cu ecou de la tastatură 
Funcţia 02h -  afişarea unui caracter 
Funcţia 03h -  intrarea auxiliară 
Funcţia 04h -  ieşirea auxiliară 
Funcţia 05h -  tipărirea unui caracter 
Funcţia 06h -  intrare/ieşire directă fără ecou de la consolă 
Funcţia 07h -  intrarea directă fără ecou de la consolă 
Funcţia 08h -  citirea fără ecou de la tastatură 
Funcţia 09h -  afişarea unui şir 
Funcţia 0Ah -  intrarea prin zonă tampon de la tastatură 
Funcţia 0Bh -  verificarea stării intrării 
Funcţia 0Ch -  ştergerea zonei tampon de intrare şi citirea de la tastatură 
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Funcţia 0Dh -  resetarea discului 
Funcţia 0Eh -  selectarea unităţii implicite 
Funcţia 0Fh -  deschiderea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 10h -  închiderea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 11h -  căutarea primului fişier potrivit, utilizând FCB 
Funcţia 12h -  căutarea următorului fişier potrivit, utilizând FCB 
Funcţia 13h -  ştergerea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 14h -  citirea secvenţială, utilizând FCB 
Funcţia 15h -  scrierea secvenţială, utilizând FCB  
Funcţia 16h -  crearea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 17h -  redenumirea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 18h -  rezervată 
Funcţia 19h -  obţinerea unităţii curente implicite 
Funcţia 1Ah -  modificarea adresei zonei de transfer a discului (DTA) 
Funcţia 1Bh -  obţinerea informaţiilor FAT pentru unitatea curentă 
Funcţia 1Ch -  obţinerea informaţiilor FAT pentru unitatea specificată 
Funcţia 1Dh -  rezervată 
Funcţia 1Eh -  rezervată 
Funcţia 1Fh -  rezervată 
Funcţia 20h -  rezervată 
Funcţia 21h -  citirea în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 22h -  scrierea în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 23h -  obţinerea dimensiunii unui fişier, utilizând FCB  
Funcţia 24h -  poziţionarea câmpului Articol în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 25h -  poziţionarea vectorului de întrerupere soft 
Funcţia 26h -  crearea unui PSP 
Funcţia 27h -  citirea multiplă în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 28h -  scrierea multiplă în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 29h -  analiza unui nume de fişier 
Funcţia 2Ah -  obţinerea datei sistem curente 
Funcţia 2Bh -  poziţionarea datei sistem curente 
Funcţia 2Ch -  obţinerea orei sistem curente 
Funcţia 2Dh -  poziţionarea orei sistem curente 
Funcţia 2Eh -  poziţionarea / repoziţionarea indicatorului VERIFY 
Funcţia 2Fh -  obţinerea adresei DTA curente 
Funcţia 30h -  obţinerea numărului versiunii DOS  
Funcţia 31h -  păstrarea procesului 
Funcţia 32h -  rezervată 
Funcţia 33h -  poziţionarea / obţinerea stării pentru Ctrl/C 
Funcţia 34h -  rezervată 
Funcţia 35h -  obţinerea vectorului de întrerupere soft 
Funcţia 36h -  obţinerea spaţiului liber pe disc 
Funcţia 37h -  rezervată 
Funcţia 38h -  obţinerea / poziţionarea informaţiilor dependente de ţară 
Funcţia 39h -  crearea unui nou director (MKDIR) 
Funcţia 3Ah -  ştergerea unui director (RMDIR) 
Funcţia 3Bh -  schimbarea directorului (CHDIR) 
Funcţia 3Ch -  crearea unui fişier (CREAT) 
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Funcţia 3Dh -  deschiderea unui fişier, utilizând identificator logic 
Funcţia 3Eh -  închiderea unui fişier, utilizând identificator logic 
Funcţia 3Fh -  citirea dintr-un fişier sau de la un dispozitiv, utilizând identificator 
logic 
Funcţia 40h -  scrierea într-un  fişier sau la un dispozitiv, utilizând identificator logic 
Funcţia 41h -  ştergerea unui fişier (UNLINK) 
Funcţia 42h -  poziţionarea pointerului de scriere / citire (LSEEK) 
Funcţia 43h -  obţinerea / poziţionarea atributelor fişierului (CHMOD) 
Funcţia 44h -  control intrare/ ieşire pentru dispozitive (IOCTL)  

Funcţia 4400h -  IOCTL: obţinerea informaţiilor despre dispozitiv 
Funcţia 4401h -  IOCTL: poziţionarea informaţiilor despre dispozitiv 
Funcţia 4402h  -  IOCTL: citirea de la un dispozitiv caracter  
Funcţia 4403h  -  IOCTL: scrierea  la un dispozitiv caracter 
Funcţia 4404h  -  IOCTL: citirea de la un dispozitiv bloc 
Funcţia 4405h  -  IOCTL: scrierea  la un dispozitiv bloc 
Funcţia 4406h  -  IOCTL: obţinerea stării intrării 
Funcţia 4407h  -  IOCTL: obţinerea stării ieşirii 
Funcţia 4408h  -  IOCTL: dispozitivul se poate înlocui? 
Funcţia 4409h  -  IOCTL: dispozitivul logic se află la distanţă? 
Funcţia 440Ah -  IOCTL: identificatorul logic se află la distanţă? 
Funcţia 440Bh -  IOCTL: modificarea numărului de reîncercări 
Funcţia 440Ch -  IOCTL: cerere generică IOCTL pentru identificatorul logic 
Funcţia 440Dh -  IOCTL: cerere generică IOCTL pentru dispozitive bloc 

Funcţia 440Dh  -  poziţionare parametrilor dispozitivului (cod 40h) 
Funcţia 440Dh  -  returnarea parametrilor dispozitivului (cod 60h) 
Funcţia 440Dh -  formatarea / verificarea unei piste  (cod 42h/62h) pe 

dispozitivul logic  
Funcţia 440Eh  -  IOCTL: obţinerea dispozitivului logic  
Funcţia 440Fh  -  IOCTL: selectarea dispozitivului logic 

Funcţia 45h -  duplicarea identificatorului logic al unui fişier (DUP) 
Funcţia 46h -  redirectarea unui identificator logic (FORCDUP) 
Funcţia 47h -  obţinerea directorului curent  
Funcţia 48h -  alocarea memoriei 
Funcţia 49h -  eliberarea memoriei alocate 
Funcţia 4Ah -  modificarea alocării memoriei (SET BLOCK)  
Funcţia 4Bh -  încărcarea  şi/sau execuţia unui program (EXEC) 
Funcţia 4Ch -  terminarea procesului (EXIT) 
Funcţia 4Dh -  obţinerea codului de retur al procesului fiu (WAIT) 
Funcţia 4Eh -  găsirea primului fişier potrivit (FIND FIRST) 
Funcţia 4Fh -  găsirea următorului fişier potrivit (FIND NEXT) 
Funcţia 50h -  rezervată 
Funcţia 51h -  rezervată 
Funcţia 52h -  rezervată 
Funcţia 53h -  rezervată 
Funcţia 54h -  verificarea stării indicatorului VERIFY 
Funcţia 55h -  rezervată 
Funcţia 56h -  schimbarea intrării în director 
Funcţia 57h -  obţinerea/poziţionarea datei şi orei unui fişier 
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Funcţia 58h -  obţinerea/selectarea strategiei de alocare 
Funcţia 59h -  obţinerea informaţiilor suplimentare despre o eroare  
Funcţia 5Ah -  crearea unui fişier temporar unic 
Funcţia 5Bh -  crearea unui fişier nou 
Funcţia 5Ch -  blocare/deblocarea accesului la un fişier  
Funcţia 5Dh -  rezervată 
Funcţia 5Eh -  servicii de reţea 

Funcţia 5E00h  -  obţinerea numelui maşinii 
Funcţia 5E02h  -  poziţionarea antetului imprimantei de reţea 
Funcţia 5E03h  -  obţinerea antetului imprimantei de reţea 

Funcţia 5Fh -  redirectarea  dispozitivelor de reţea  
Funcţia 5F02h  -  obţinerea unei intrări în lista de redirectări 
Funcţia 5F03h  -  redirectarea  unui dispozitiv de reţea 
Funcţia 5F04h  -  anularea redirectării unui dispozitiv de reţea 

Funcţia 60h -  rezervată 
Funcţia 61h -  rezervată 
Funcţia 62h -  obţinerea adresei PSP-ului 
 
1.2.Apelurile de funcţii DOS, în ordine alfabetică 
 
Funcţia 02h -  afişarea unui caracter 
Funcţia 09h -  afişarea unui şir  
Funcţia 48h -  alocarea memoriei 
Funcţia 29h -  analiza unui nume de fişier 
Funcţia 5Ch -  blocare / deblocarea accesului la un fişier 
Funcţia 11h -  căutarea primului fişier potrivit, utilizând FCB 
Funcţia 12h -  căutarea următorului fişier potrivit, utilizând FCB 
Funcţia 21h -  citirea în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 01h -  citirea cu ecou de la tastatură 
Funcţia 3Fh -  citirea dintr-un fişier sau de la un dispozitiv, utilizând identificatorul 
logic 
Funcţia 08h -  citirea fără ecou de la tastatură 
Funcţia 27h -  citirea multiplă în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 14h -  citirea secvenţială, utilizând FCB 
Funcţia 44h -  control intrare/ieşire pentru dispozitive (IOCTL) 

Funcţia 4400h  -  IOCTL: obţinerea informaţiilor despre dispozitiv 
Funcţia 4401h  -  IOCTL: poziţionarea informaţiilor despre dispozitiv 
Funcţia 4402h  -  IOCTL: citirea de la un dispozitiv caracter 
Funcţia 4403h  -  IOCTL: scrierea la un dispozitiv caracter 
Funcţia 4404h  -  IOCTL: citirea de la un dispozitiv bloc 
Funcţia 4405h  -  IOCTL: scrierea la un dispozitiv bloc 
Funcţia 4406h  -  IOCTL: obţinerea stării intrării   
Funcţia 4407h  -  IOCTL: obţinerea stării ieşirii 
Funcţia 4408h  -  IOCTL: dispozitivul se poate înlocui? 
Funcţia 4409h  -  IOCTL: dispozitivul logic se află la distanţă? 
Funcţia 440Ah -  IOCTL: identificatorul logic se află la distanţă? 
Funcţia 440Bh -  IOCTL: modificarea numărului de reîncercări 
Funcţia 440Ch -  IOCTL: cerere generică IOCTL pentru identificator logic 
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Funcţia 440Dh -  IOCTL: cerere generică IOCTL pentru dispozitive bloc 
Funcţia 440Dh   -  poziţionarea parametrilor dispozitivului (cod 40h) 
Funcţia 440Dh   -  returnarea parametrilor dispozitivului (cod 60h) 
Funcţia 440Dh -  formatarea /verificarea unei piste (cod 42h/62h) pe 

dispozitivul logic  
Funcţia 440Eh  -  IOCTL: obţinerea dispozitivului logic 
Funcţia 440Fh  -  IOCTL: selectarea dispozitivului logic 

Funcţia 3Ch -  crearea unui fişier (CREAT) 
Funcţia 5Bh -  crearea unui fişier nou 
Funcţia 5Ah -  crearea unui fişier temporar unic 
Funcţia 16h -  crearea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 39h -  crearea unui nou director (MCDIR) 
Funcţia 26h -  crearea unui PSP 
Funcţia 0Fh -  deschiderea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 3Dh -  deschiderea unui fişier, utilizând identificator logic 
Funcţia 45h -  duplicarea identificatorului logic al unui fişier (DUP)  
Funcţia 49h -  eliberarea memoriei alocate 
Funcţia 4Eh -  găsirea primului fişier potrivit (FIND FIRST)  
Funcţia 4Fh -  găsirea următorului fişier potrivit (FIND NEXT  ) 
Funcţia 04h -  ieşirea auxiliară 
Funcţia 4Bh -  încărcarea şi/sau execuţia unui program (EXEC) 
Funcţia 10h -  închiderea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 3Eh -  închiderea unui fişier, utilizând identificator logic 
Funcţia 03h -  intrarea auxiliară  
Funcţia 07h -  intrarea directă fără ecou de la consolă 
Funcţia 0Ah -  intrarea prin zonă tampon de la tastatură 
Funcţia 06h -  intrare/ieşire fără ecou de la consolă 
Funcţia 1Ah -  modificarea adresei zonei de transfer a discului (DTA) 
Funcţia 4Ah -  modificarea alocării memoriei (SET BLOCK) 
Funcţia 2Fh -  obţinerea adresei DTA curente 
Funcţia 62h -  obţinerea adresei PSP-ului 
Funcţia 4Dh -  obţinerea codului de retur al procesului fiu (WAIT)  
Funcţia 2Ah -  obţinerea datei sistem curente 
Funcţia 23h -  obţinerea dimensiunii unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 47h -  obţinerea directorului curent 
Funcţia 1Bh -  obţinerea informaţiilor FAT pentru unitatea curentă 
Funcţia 1Ch -  obţinerea informaţiilor FAT pentru unitatea specificată  
Funcţia 59h -  obţinerea informaţiilor suplimentare despre o eroare   
Funcţia 30h -  obţinerea numărului versiunii DOS 
Funcţia 2Ch -  obţinerea spaţiului liber pe disc 
Funcţia 36h -  obţinerea/poziţionarea datei şi orei unui fişier 
Funcţia 43h -  obţinerea/poziţionarea atributelor fişierului (CHMOD) 
Funcţia 57h -  obţinerea/poziţionarea datei şi orei unui fişier 
Funcţia 38h -  obţinerea/poziţionarea informaţiilor dependente de ţară 
Funcţia 58h -  obţinerea/selectarea strategiei de alocare  
Funcţia 19h -  obţinerea unităţii curente implicite 
Funcţia 35h -  obţinerea vectorului de întrerupere 
Funcţia 31h -  păstrarea procesului 
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Funcţia 24h -  poziţionarea câmpului Articol în acces direct, utilizând FCB  
Funcţia 2Bh -  poziţionarea datei sistem curente 
Funcţia 2Dh -  poziţionarea ore sistem curente 
Funcţia 33h -  poziţionarea/obţinerea stării pentru Ctrl/C 
Funcţia 42h -  poziţionarea pointerului de scriere/citire (LSEEK) 
Funcţia 2Eh -  poziţionarea/ repoziţionarea indicatorului VERIFY 
Funcţia 25h -  poziţionarea vectorului de întrerupere 
Funcţia 5Fh -  redirectarea dispozitivelor de reţea 

Funcţia 5F02h -  obţinerea unei intrări în lista de redirectări  
Funcţia 5F03h -  redirectarea unui dispozitiv de reţea 
Funcţia 5F04h -  anularea redirectării unui dispozitiv de reţea 

Funcţia 17h -  redenumirea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 46h -  redirectarea unui identificator logic (FORCDUP) 
Funcţia 0Dh -  resetarea discului 
Funcţia 3Bh -  schimbarea directorului (CHDIR) 
Funcţia 56h -  schimbarea intrării în director   
Funcţia 22h -  scrierea în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 28h -  scrierea multiplă în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 40h -  scrierea într-un fişier sau la un dispozitiv, utilizând identificator logic 
Funcţia 15h -  scrierea secvenţială, utilizând FCB 
Funcţia 0Eh -  selectarea unităţii implicite 
Funcţia 5Eh -  servicii de reţea 

Funcţia 5E00h -  obţinerea numelui maşinii 
Funcţia 5E02h -  poziţionarea antetului imprimantei de reţea 
Funcţia 5E03h -  obţinerea antetului imprimantei de reţea 

Funcţia 0Ch -  ştergerea zonei tampon de intrare şi citire de la tastatură 
Funcţia 3Ah -  ştergerea unui director (RMDIR) 
Funcţia 41h -  ştergerea unui fişier (UNLINK) 
Funcţia 13h -  ştergerea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 4Ch -  terminarea procesului(EXIT) 
Funcţia 00h -  terminarea programului 
Funcţia 05h -  tipărirea unui caracter 
Funcţia 54h -  verificarea stării indicatorului VERIFY 
Funcţia 0Bh -  verificarea stării intrării 
 
1.3. Apeluri de funcţii DOS, pe categorii 
 
1.3.1. intrări/ieşiri pentru dispozitive caracter standard 
 
 Acestea tratează toate cererile de intrare/ieşire, de la şi la orice dispozitiv 
standard (consolă, imprimantă, porturi seriale).Dacă un program utilizează aceste 
funcţii, intrările şi ieşirile sale pot fi redirectate. 
Funcţia 01h -  citirea cu ecou de la tastatură 
Funcţia 02h -  afişarea unui caracter 
Funcţia 03h -  intrarea auxiliară 
Funcţia 04h -  ieşirea auxiliară 
Funcţia 05h -  tipărirea unui caracter 
Funcţia 06h -  intrare/ieşire directă fără ecou de la tastatură 
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Funcţia 07h -  intrarea directă fără ecou de la consolă 
Funcţia 08h -  citirea fără ecou de la tastatură 
Funcţia 09h -  afişarea unui şir 
Funcţia 0Ch -  intrarea prin zona tampon de la tastatură 
Funcţia 0Bh -  verificarea stării iniţiale 
Funcţia 0Ch -  ştergerea zonei tampon de intrare şi citirea de la tastatură  
 
1.3.2. Gestiunea memoriei 
 
Dos reţine care zone de memorie sunt alocate, scriind un bloc de control la începutul 
fiecărei zone de memorie. Acesta conţine dimensiunea zonei de memorie, numele 
procesului(dacă există) care o posedă şi un pointer la următoarea zonă de memorie. 
Funcţia 48h -  alocarea memoriei 
Funcţia 49h -  eliberarea memoriei alocate 
Funcţia 4Ah -  modificarea  alocării memoriei (SET BLOCK)  
Funcţia 58h -  obţinerea/selectarea strategiei de alocare 
 
1.3.3. Gestiunea proceselor   
 
 DOS utilizează mai multe funcţii pentru a încărca, executa şi termina 
programele. Aplicaţiile care utilizează aceste funcţii pot gestiona alte programe. 
Funcţia 08h -  păstrarea procesului  
Funcţia 08h -  încărcarea şi/sau execuţia unui program (EXEC) 
Funcţia 08h -  terminarea procesului (EXIT) 
Funcţia 08h -  obţinerea codului de retur al procesului fiu (WAIT) 
Funcţia 08h -  obţinerea adresei PSP-ului 
1.3.4.Gestiunea fişierelor şi directoarelor 
 
1.3.4.1.Tratarea fişierelor prin FCB-uri 
 
 Pentru anumite apeluri de funcţii, versiunile DOS mai vechi necesitau păstrarea 
unui FCB (cu diferite informaţii) pentru fiecare fişier. Aceste funcţii care tratează 
fişierele prin FCB-uri au fost păstrate pentru compatibilitate. 
Funcţia 00h -  terminarea programului 
Funcţia 0fh -  deschiderea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 10h -  închiderea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 11h -  căutarea primului fişier potrivit, utilizând FCB 
Funcţia 12h -  căutarea următorului fişier potrivit , utilizând FCB 
Funcţia 13h -  ştergerea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 14h -  citirea secvenţială, utilizând FCB 
Funcţia 15h -  scrierea secvenţială, utilizând FCB 
Funcţia 16h -  crearea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 17h -  redenumirea unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 21h -  citirea în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 22h -  scrierea în acces direct, utilizând FCB  
Funcţia 23h -  obţinerea dimensiunii unui fişier, utilizând FCB 
Funcţia 24h -  poziţionarea câmpului Articol în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 26h -  crearea unui PSP 
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Funcţia 27h -  citirea multiplă în acces direct, utilizând FCB 
Funcţia 28h -  scrierea multiplă în acces direct, utilizând FCB 
   
1.3.4.2.Tratarea fişierelor prin identificatoare logice 
 
 Noile versiuni DOS utilizează noţiunea de identificator logic, care se poate referi 
la un fişier, director sau dispozitiv. Există 5 identificatoare logice standard, deschise 
implicit. 
Identificator   Dispozitiv  Observaţii  
logic de fişier   standard   
0   Intrare   Poate fi redirectat din linia de comandă. 
1   Ieşire   Poate fi redirectat din linia de comandă. 
2   Eroare 
3   Auxiliar 
4   Imprimantă 
 
 DOS tratează un fişier ca un şir de octeţi, a cărui structură este stabilită de 
aplicaţie. Citirea şi scrierea necesită doar un pointer la o zonă de date şi un specificator 
pentru numărul de octeţi de scris sau citit. 
 Următoarele funcţii tratează fişiere utilizând identificatoare logice: 
Funcţia 28h -  crearea unui fişier (CREAT) 
Funcţia 28h -  deschiderea unui fişier, utilizând identificator logic 
Funcţia 28h -  închiderea unui fişier, utilizând identificator logic 
Funcţia 28h -  citirea dintr-un fişier sau de la un dispozitiv, utilizând identificator 
logic 
Funcţia 28h -  scrierea într-un fişier sau la un dispozitiv, utilizând identificator logic 
Funcţia 28h -  poziţionarea pointerului de scriere/citire (LSEEK) 
Funcţia 28h -  duplicarea identificatorului logic al unui fişier (DUP) 
Funcţia 28h -  redirectarea unui identificator logic (FORCDUP) 
Funcţia 28h -  crearea unui fişier temporar unic 
Funcţia 28h -  crearea unui fişier nou 
 
1.3.4.3. Partajarea fişierelor 
 
 Versiunea DOS 3.0 a introdus partajarea fişierelor, care permite ca mai multe 
procese sa aibă acelaşi fişier. Funcţiile care traversează aceasta problema au efect doar 
după execuţia comenzii DOS SHARE, care instalează partajarea fişierelor. 
Funcţia 3Dh  -  Deschiderea unui fişier, utilizând un identificator logic 
Funcţia 440hD -  IOCTL: modificarea numărului de reîncercări 
Funcţia 5Ch  -  Blocare/Deblocarea acestui fişier 
 
1.3.4.4. Tratarea directoarelor 
 
 Versiunea DOS 2.0 a introdus directorul arborescent, cu adâncimea limitată doar 
de spaţiul de stocare. 
 Tratarea directoarelor se face prin următoarele funcţii : 
Funcţia 39h -  crearea unui nou director (MKDIR) 
Funcţia 3Ah -  ştergerea unui director (RMDIR) 
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Funcţia 3Bh -  schimbarea directorului (CHDIR) 
Funcţia 41h -  ştergerea unui fişier (UNLINK) 
Funcţia 43h -  obţinerea/ Poziţionarea atributelor fişierului (CHMOD) 
Funcţia 47h -  obţinerea directorului curent 
Funcţia 3Eh -  găsirea primului fişier potrivit (FIND FIRST) 
Funcţia 3Fh -  găsirea următorului fişier potrivit (FIND NEXT) 
Funcţia 56h -  schimbarea intrării în director 
Funcţia 57h -  obţinerea/ poziţionarea datei şi ore unui fişier 
 
1.3.5. Gestiunea dispozitivelor 

 
Funcţia 44h conţine mai multe subfuncţii  pentru operaţiile cu dispozitive: 

Funcţia 4400h   -  IOCTL: obţinerea informaţiilor despre dispozitiv 
Funcţia 4401h   -  IOCTL: poziţionarea informaţiilor despre dispozitiv 
Funcţia 4402h   -  IOCTL: citirea  de la un dispozitiv caracter 
Funcţia 4403h   -  IOCTL: scrierea de la un dispozitiv caracter 
Funcţia 4404h   -  IOCTL: citirea  de la un dispozitiv bloc 
Funcţia 4405h   -  IOCTL: scrierea de la un dispozitiv bloc 
Funcţia 4406h   -  IOCTL: obţinerea stării intrării 
Funcţia 4407h   -  IOCTL: obţinerea stări ieşiri 
Funcţia 4408h   -  IOCTL: dispozitivul se poate înlocui? 
Funcţia 440Ch  -  IOCTL: cerere generică IOCTL pentru identificator logic 
Funcţia 440Dh  -  IOCTL: cerere generică IOCTL pentru dispozitive bloc 
Funcţia 440Dh  -  poziţionarea parametrilor dispozitivului (cod 40h) 
Funcţia 440Dh  -  returnarea parametrilor dispozitivului (cod 60h) 
Funcţia 440Dh  -  formatarea /verificarea unei piste pe (cod 42h/62h) dispozitivul logic 
Funcţia 440Eh  -  IOCTL: obţinerea dispozitivului logic 
Funcţia 440Fh  -  IOCTL: selectarea dispozitivului logic 
 
1.3.6. Reţele MicroSoft 
 

Reţelele MicroSoft constau dintr-un server şi una sau mai multe staţii de lucru. 
DOS păstrează o staţie care indica drivere  şi dispozitive ale unei staţii de lucru care au 
fost redirectate către server. 

Aceste reţele sunt tratate de următoarele funcţii: 
Funcţia 440Dh   -  IOCTL: dispozitivul logic se află la distanţă? 
Funcţia 440Dh   -  IOCTL: identificatorul logic se află la distanţă? 
Funcţia 5E00h    -  obţinerea numelui maşinii 
Funcţia 5E02h   -  poziţionarea antetului imprimantei de reţea 
Funcţia 5F02h   -  obţinerea unei intrări in lista de redirectări 
Funcţia 5F03h   -  redirecţionarea unui dispozitiv de reţea 
Funcţia 5F04h   -  anularea redirecţionării unui dispozitiv de reţea 
 
1.3.7. Diferite operaţii sistem 

 
Restul funcţiilor sistem tratează resurse diferite, cum ar fi drivere adrese şi ceas. 

Funcţia 0Dh -  resetarea discului 
Funcţia 2Eh -  selectarea unităţii implicite 
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Funcţia 19h -  obţinerea unităţii curente implicite 
Funcţia 1Ah -  modificarea adresei zonei de transfer a discului (DTA) 
Funcţia 1Bh -  obţinerea informaţiilor FAT pentru unitatea curentă  
Funcţia 1Ch -  obţinerea informaţiilor FAT pentru unitatea specifica 
Funcţia 25h -  poziţionarea vectorului de întrerupere 
Funcţia 29h -  analiza unui nume de fişier 
Funcţia 2Ah -  obţinerea datei sistem curente 
Funcţia 2Bh -  poziţionarea datei sistem curente 
Funcţia 2Ch -  obţinerea orei sistem curente 
Funcţia 2Dh -  poziţionarea orei sistem curente 
Funcţia 2Eh -  poziţionarea /repoziţionarea indicatorului VERIFY 
Funcţia 2Fh -  obţinerea adresei DTA curente 
Funcţia 30h -  obţinerea numărului versiunii DOS 
Funcţia 33h -  poziţionarea/obţinerea stării pentru CTRL/C 
Funcţia 35h -  obţinerea vectorului de întrerupere 
Funcţia 36h -  obţinerea spaţiului liber pe disc 
Funcţia 38h -  obţinerea/poziţionarea informaţiilor dependente de tară 
Funcţia 54h -  verificarea stări indicatorului VERIFY 
Funcţia 59h -  obţinerea informaţiilor suplimentare despre o eroare 
 
1.4. Apeluri sistem vechi 
  
Acestea au fost păstrate pentru compatibilitate cu versiunile DOS mai vechi. Toate au 
însă corespondenţe noi şi se recomandă a nu fi utilizate dacă nu este strict necesar. 
 
2. Descrierea detaliată a funcţiilor sistem. 
 
2.1. Funcţia 00h – Terminarea programului. 

Funcţia 00h realizează terminarea unui program şi revenirea în DOS. Control 
este trecut vectorului terminator din PSP (se iese in procesul părinte). Vectorii de 
întrerupere DOS 22h-24h (Terminarea programului Ctrl/Break, Eroare critică) sunt 
repoziţionaţi la valorile salvate din PSP-ul procesului părinte. Sunt golite toate zonele 
tampon de fişiere.  
 Pentru apelul funcţiei, se folosesc registre: 
 AH –încărcat cu 00h; 
 CS – încărcat cu adresa de segment  a PSP-ului programului terminat. 
 Funcţia nu returnează nimic. 
Observaţii:                            

1. Funcţia este echivalentă cu INT 20h. 
2. În noile versiunii DOS, este de preferat utilizarea funcţiei 4Ch. 
3. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 4Ch, 31h şi INT 20h, 

INT 27h. 
Atenţie:       
 Înainte de apel, toate fişierele trebuie să fie închise, altfel lungimea celor 
modificate nu va fi înregistrată corect în director.  
 
2.2. Funcţia 01h – Citirea cu ecou de la tastatură. 
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Funcţia 01h realizează citirea unui caracter de  la dispozitivul de intrare standard 
(în mod normal tastatura) şi afişarea lui la dispozitivul standard de ieşire (în mod 
normal ecranul). Dacă se detectează Ctrl/Break sau Ctrl/C, se generează INT 23h. 
 Pentru apelul funcţiei, se folosesc regiştri: 
  AH – încărcat cu 01h. 
 Funcţia returnează în registrul AL caracterul citit. 
Observaţii:   

1. Pentru tastele speciale (cursor, taste funcţionale F1-F12,… ) sunt necesare 
două apeluri. Primul returnează 0 în AL, al doilea codul ASCII extins. 

2. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 06h, 07h, 08h, 0Ah, 0Ch. 
 

2.3. Funcţia 02h – Afişarea unui caracter 
Funcţia 02h trimite la dispozitivul de ieşire standard caracterul a cărui cod 

ASCII  se află în registrul DL. Caracterul “backspace” (ASCII 8) este tratat prin  
deplasarea cursorului cu o poziţie la stânga. Dacă se detectează Ctrl/Break sau Ctrl/C, se 
generează INT 23h, după afişarea caracterului. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH – încărcat cu 02h; 
DL – încărcat cu codul caracterului. 

Funcţia nu returnează nimic. 
Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 06h, 09h. 
 

2.4.  Funcţia 08h  - Citirea fără ecou de la tastatură 
 Funcţia 08h citeşte(aşteaptă) un caracter de la dispozitivul de intrare standard şi 
îl returnează în registrul AL. Nu se face ecou. 
Dacă se detectează Ctrl/Break sau Ctrl/C, se generează INT 23h. 
Pentru apelul funcţiei, se foloseşte registrul: 
AH – încărcat cu 08h. 
Funcţia returnează în AL caracterul citit. 
Observaţii: 

1. Valoarea 0 returnată în registrul AL la citire indică prezenţa unui caracter special 
la intrare (cursor, cheie funcţională, etc). Un al doilea  apel va returna codul 
extins. 

2. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 01h, 06h, 07h, 0Ah, 0Bh, 
0Ch. 

2.5. Funcţia 09h – Afişarea unui şir 
 Funcţia 09h trimite la dispozitivul de ieşire standard un şir de caractere terminat 
prin ‘$’ (caracterul ‘$’ nu este tipărit ), al cărui deplasament faţă de adresa segment din 
registrul DS se află în registrul DX. Caracterul backspace este tratat ca la funcţia 02h. 
Dacă se detectează  Ctrl/Break sau Ctrl/C, se generează INT 23h. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 09h. 
DS:DX – încărcat cu pointer la şir. 

Funcţia nu returnează nimic. 
Observaţii: 

1. Sunt tipărite toate caracterele în afară de ‘$’ şi de caracterele speciale. 
2. Caracterul ‘$’ se poate tipării cu funcţia 40h. 
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3. afişarea caracterului ‘linie nouă’ se face în mod normal prin perechea 
CR+LF (ASCII 13h urmat de ASCII 0Ah). 

4. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea  funcţiile 02h, 06h. 
 
2.6. Funcţia 0Bh – Verificarea stării intrării 
 Funcţia  0Bh verifică dacă există sau nu un caracter pregătit la dispozitivul de 
intrare standard. Dacă se detectează  Ctrl/Break sau Ctrl/C, se generează INT 23h. 

Pentru apelul funcţiei, se foloseşte registrul: 
  AH – încărcat cu 0Bh. 
  Funcţia returnează în registrul AL valoarea FFh dacă există un caracter pregătit 
la dispozitivul de intrare standard, respectiv 0 în caz contrar. 
Observaţii:  

1. Este o metodă simplă de a verifica apariţia unui Ctrl/Break în timpul unor 
prelucrări de durată mare. 

2. Se recomandă utilizarea acestei funcţii înaintea apelului funcţiilor 01H, 07h 
şi 08h.  

3. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea INT 16h şi funcţiile 01h, 06h, 07h 
şi 08h. 

 
2.7. Funcţia 0Dh – Resetarea discului   
 Funcţia 0Dh goleşte toate zonele tampon de fişiere, fără a închide fişierele. 
Toate zonele tampon modificate sunt scris, şi toate zonele tampon ale memoriei cache 
interne sunt marcate ca fiind libere. Funcţia poate fi folosită pentru tratarea lui 
Ctrl/Break. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH – încărcat cu 0Dh. 

 Funcţia nu returnează nimic. 
Observaţii: 

Pentru a avea certitudinea că în director este înregistrată lungimea corectă 
afişierelor modificate , se recomandă închiderea lor folosind una din funcţiile 10h sau 
3Eh. 
 
2.8. Funcţia 0Fh – Deschiderea unui fişier utilizând FCB  
 Funcţia 0Fh deschide în mod acces compatibilitatea unui fişier existent, utilizând 
un bloc de control al fişierului (FCB), cu deplasamentul faţă de adresa segment din DS 
specificat în registrul DX. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 0Fh. 
DS:DX – încărcat cu un  pointer la un FCB nedeschis. 

 Funcţia returnează în registrul AL valoarea 0 dacă s-a găsit o intrare în director 
pentru fişierul specificat, respectiv FFh în caz contrar.  
 
2.9. Funcţia 10h – Închiderea unui fişier, utilizând FCB 
 Funcţia 10h închide un fişier, utilizând  un bloc de control al fişierului, cu 
deplasamentul faţă de adresa segment din DS specificat în registrul DX. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 10h. 
DS:DX – încărcat cu un pointer la un FCB deschis. 
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 Funcţia returnează în registrul AL valoarea 0 dacă s-a găsit o intrare în director 
pentru fişierul specificat, respectiv FFh în caz contrar.  
Observaţii: 

1. Orice fişier chiar nemodificat, se recomandă a fi închis, dacă nu mai este 
accesat. 

2. În noile versiuni, este de preferat utilizarea funcţiei 3Eh. 
3. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 0Fh, 3Eh şi FCB. 

Atenţie! 
 Încercarea de a închide un fişier inexistent poate avea defecte nedorite. 
  
2.10. Funcţia 13h – Ştergerea unui fişier, utilizând FCB 
 Funcţia 13h şterge un fişier, utilizând un bloc de control cu deplasamentul faţă 
de adresa segment din DS specificat în registrul DX. Numele de fişier poate conţine 
caracterul ’?’ , toate fişierele cu nume potrivit fiind şterse. 

 Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 13h. 
DS:DX – încărcat cu un pointer la un FCB nedeschis. 

 Funcţia returnează în registrul AL valoarea 0 dacă s-a găsit o intrare în director 
pentru fişierul specificat, respectiv FFh în caz contrar. 
Observaţii:  

1. Fişierele “read-only” nu vor fi şterse. 
2. În noile versiuni închise, înainte de a fi şterse. 

 
2.11. Funcţia 16h – Crearea unui fişier, utilizând FCB 
 Funcţia 16h creează un fişier, utilizând un FCb a cărui deplasament faţă de 
adresa de segment din registrul DS se află în registrul DX. FCB-ul este completat la fel 
ca la funcţia 0Fh. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 16h. 
DS:DX – încărcat cu un pointer la un FCB nedeschis. 

 Funcţia returnează în registrul AL valoarea 00h dacă  fişierul a fost creat, 
respectiv FFh în caz contrar (nu există intrare vidă în director). 
Observaţii: 

1. Fişierul este creat dacă s-a găsit o intrare în director potrivită cu numele de 
fişier specificat, sau dacă s-a găsit o intrare vidă în director. În ambele 
cazuri, lungimea fişierului este poziţionată la 0 (dacă fişierul există, el va fi 
şters). 

2. Fişierului i se poate asigna un atribut, utilizând un FCB extins. 
3. În noile versiuni, este de preferat utilizarea uneia din funcţiile 3Ch, 5Ah sau 

5Bh. 
4. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 0Fh, 3Ch, 5Bh şi FCB. 

 
2.12. Funcţia 39h - Crearea unui nou director (MKDIR) 
 Funcţia 39h creează un nou subdirector, utilizând ca şi nume de cale un şir 
ASCIIZ (maxim 64 caractere) cu deplasamentul faţă de adresa registru din DS aflat în 
DX. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 39h; 
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DS:DX – încărcat cu un pointer la numele noului director 
(“d:\nume_cale\nume_director”). 

 Dacă după retur indicatorul CF este poziţionat, directorul nu a fost creat şi 
funcţia returnează în AX un cod de eroare: 
 3 – nu s-a găsit calea specificată; 

5 – acces interzis (nu există spaţiu, există deja un director cu acelaşi nume sau s-
a specificat un nume de unitate). 
Observaţii:  

1. Dacă se omite numele dispozitivului şi/sau al căii, se vor considera cele 
implicite. 

2. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 3Ah, 3Bh, 47h, 59h. 
 
2.13. Funcţia 3Ah – Ştergerea unui director (RMDIR) 
 Funcţia 3Ah şterge un subdirector, utilizând ca şi nume de cale un şir ASCIIZ 
(maxim 64 caractere) cu deplasamentul faţă de adresa registru din DS aflat în DX. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 3Ah; 
DS:DX – încărcat cu un pointer la numele directorului 

(“d:\nume_cale\nume_director”). 
 Dacă după retur indicatorul CF este poziţionat, directorul nu a fost şters şi 
funcţia returnează în AX un cod de eroare: 
 3 – nu s-a găsit calea specificată; 

5 – acces interzis (directorul nu este gol, calea nu specifică un director valid sau 
specifică directorul rădăcină); 

6 – calea specifică directorul curent. 
Observaţii:  

1. Dacă se omite numele dispozitivului şi/sau al căii, se vor considera cele 
implicite. 

2. Directorul trebuie să fie gol (să nu conţină fişiere sau alte subdirectoare). 
3. Directorul rădăcină şi cel curent nu pot fi şterse. 
4. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 39h, 3Bh, 47h, 59h. 

 
2.14. Funcţia 3Ch – Crearea unui fişier (CREAT) 
 Funcţia 3Ch creează un fişier cu numele dat de şirul ASCIIZ 
(“d:\nume_cale\specif_fişier”) având deplasamentul faţă de adresa segment din DS în 
DX, deschizându-l în mod scriere/citire. 

Pentru apelul funcţiei, se folosesc registrele: 
AH  – încărcat cu 3Ch; 
DS:DX – încărcat cu un pointer la numele fişierului (şir ASCIIZ); 
CX       – încărcat cu atributul fişierului; 
  00h – normal; 
  01h – “read-only” 
  02h – ascuns; 
  04h – sistem. 

 Dacă după retur nu este poziţionat indicatorul CF, funcţia returnează în AX 
indicatorul logic al fişierului, respectiv un cod de eroare în caz contrar: 
  3 – nu s-a găsit calea; 
  4 – prea multe fişiere deschise; 
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5 – acces interzis (director plin sau există un fişier cu acelaşi nume, dar 
cu atribute mai restrictive). 

Observaţii:  
1. Dacă fişierul specificat nu există, el va fi creat şi i se va asigura primul 

identificator logic liber. Dacă există, el este trunchiat la lungime 0 (şters). 
2. Încercarea de a deschide un fişier “read-only” va genera o eroare. Totuşi, se 

pot scrie informaţii într-un fişier creat în mod “read-only”. 
3. Dacă nu se specifică unitatea şi/sau calea, se vor lua cele implicite. 
4. Pentru informaţii suplimentare, a se vedea funcţiile 16h, 43h, 5Ah, 5Bh, 59h. 

 
3. Funcţii sistem in C++ 
 

Pentru utilizarea funcţiilor sistem în C++, cel mai adesea se foloseşte funcţia 
INTDOS care se găseşte in biblioteca dos.h. 
In continuare se dau exemple corespunzătoare celor din limbajul de programare 
PASCAL existente în curs. 
Primul exemplu: 
/*Program demonstrativ pentru apelarea functiilor DOS in CPP*/ 
/*Determinarea versiunii DOS -> functia 30 hexa */ 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
void main(void) 
{ 
union REGS regs; 
regs.h.ah = 0x30; 
intdos(&regs, &regs); 
/* Poate fi folosit echivalent: int86x 
vezi exemplul pentru utilizare */ 
printf("\n Versiune MsDOS %d.%d",regs.h.ah,regs.h.al); 
scanf("%c"); 
} 
 
Al doilea exemplu: 
/*Program demonstrativ pentru apelarea functiilor DOS in CPP*/ 
/*Citirea unei taste  -> functia 1 hexa */ 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
void main(void) 
{ 
union REGS regs; 
regs.h.ah = 0x01; 
intdos(&regs, &regs); 
/* Poate fi folosit echivalent: int86x 
vezi exemplul pentru utilizare */ 
printf("\n Tasta apasata %c",char(regs.h.al)); 
scanf("%c"); 
} 
 



 135

Un exemplu de afişare a unităţii de disc curente. 
#include <stdio.h> 
#include <dos.h> 
 /* Get current drive as 'A', 'B', ... */ 
 char current_drive(void) 
 { 
    char curdrive; 
    /* Get current disk as 0, 1, ... */ 
    curdrive = bdos(0x19, 0, 0); 
    return('A' + curdrive); 
 } 
 int main(void) 
 { 
    printf("The current drive is %c:\n", current_drive()); 
    return 0; 
 } 
 
 
 Referatele de laborator vor conţine patru programe în care s-au folosit câte 
două funcţii sistem la alegere. Funcţiile sistem din fiecare program vor fi diferite 
de cele folosite în celelalte programe. 
 



Sisteme de operare 
 
 

Laborator 2 
Emulatorul DOS 

 
 Emulatorul DOS numit DOSBox funcţionează atât sub sistemul de operare 
Windows cât şi Linux. Avantajul folosirii unui emulator este reprezentat de faptul ca 
erorile comise nu afectează sistemul de programe instalate pe sistemul de calcul. 
 Emulatorul utilizează biblioteca SDL ceea ce permite portabilitatea simplă a 
acestuia pe diverse platforme. De asemenea se emulează unităţile centrale de tip 286 şi 
386 în modul real, Directory File Szstem/XMS/EMS. 
 Emulatorul se lansează cu ajutorul comenzii DOSBox şi se afişează fereastra 
următoare. 

 În fereastra afişată se specifică principalele comenzi necesare informării asupra 
emulatorului: HELP şi INTRO. Se vor da aceste comenzi şi se vor nota în referatele de 
laborator informaţiile primite. 

 

 După pornire, emulatorul se găseşte pe discul virtual „z” care este de fapt 
directorul din care s-a lansat programul. Pentru a folosi un alt director, de exemplu 
directorul „dos” care se află pe discul D:, acesta se va monta ca o unitate de disc 
separată. Să spunem ca această unitate va fi unitatea C. Comanda necesară este: 
 
mount C D:\laborator\dos 
 
Dacă în directorul montat se află alte directoare, acestea vor fi văzute în unitatea 
virtuală creată şi vor putea fi folosite. 

Pentru a ieşi din emulator, ne întoarcem pe unitatea Z: după care se scrie exit. 
 În continuare se prezintă tastele care permit diferite comenzi asupra 
emulatorului: ALT-ENTER Go full screen and back; CTRL-F5 Save a screenshot; 
CTRL-F6 Start/Stop recording sound output to a wave file; CTRL-F7 Decrease 
frameskip; CTRL-F8 Increase frameskip; CTRL-F9 Kill dosbox; CTRL-F10 
 136
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Capture/Release the mouse; CTRL-F11 Slowdown emulation. CTRL-F12 Speedup 
emulation. 
 În lucrarea de laborator se vor realiza mai multe operaţii în emulatorul DOS: 

- cu ajutorul fişierelor loturi de comenzi se vor realiza mai multe directoare şi 
se vor copia în mod selectiv fişiere în acestea; 

- se vor crea fişiere loturi de comenzi la care să se poată da parametrii în linia 
de comandă; 

- se vor testa diferite programe DOS instalându-se în prealabil utilitarul 
DOSVER.COM şi se va realiza un tabel cu aplicaţiile compatibile cu 
DOSBox. 

 
Referatele de laborator vor conţine descrierea aplicaţiei DOSBox, comenzile 

permise de aceasta şi modul de utilizare. De asemenea în referatele de laborator se 
vor pune explicaţii ale experimentelor efectuate şi listingul programelor folosite. 
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Sisteme de operare 
 
 

Laborator 3 + 4 
Lucrul sub sistemul de operare UNIX 

 
Sistemul de fişiere al sistemului de operare UNIX (Linux) este prezentat în curs, 

în paragraful 6.4, la pagina 50. 
Detalii despre comenzile folosite se găsesc în manualul UNIX (Linux). 
Comenzi utilizate în lucrarea de laborator (aflate în directorul /bin): 
 cat   – concatenează fişierele şi le afişează pe ecran; 
 chgrp   – schimbă grupul proprietar al unui fişier; 
 chmod   – schimbă permisiunile de acces la un fişier; 
chown  – schimbă utilizatorul şi grupul de proprietari ai unui fişier; 
 cp  – copiază conţinutul unui fişier în alt fişier; 
dd  – copiază fişiere din intrare în ieşire cu posibilitate de conversie; 
 ed  – rulează editorul de text standard (numit ed); 
ln  – creează legături între fişiere; 
 ls  – listează conţinutul unui fişier; 
 mkdir  – creează un director; 
 mv   – mută (redenumeşte) un fişier; 
 pr   – afişează un fişier la terminal, pagină cu pagină; 
pwd  – afişează directorul curent, de lucru; 
 rm  – şterge un fişier; 
rmdir  – şterge directoare. 
 
Comenzile care urmează sunt importante deoarece ele ajuta la descoperirea 

informaţiilor despre fişiere. Aceste comenzi pot fi folosite pentru a determina tipul 
fişierelor şi care aplicaţie le-a creat. De asemenea, sunt o serie de comenzi care permit 
vizualizarea /sau modificarea conţinutului fişierelor text sau compararea acestora. 
 

Combinaţiile cu tasta CTRL 
 

a. Control-c – Intrerupe activitatea curentă; este folosită în mod curent pentru a 
întrerupe sau pentru a termina un proces sau un output pe ecran prea lung 
(rezultat de exemplu în urma utilizării comenzilor man, cat sau ls). Control-c 
este util şi pentru a recupera promptul atunci când a fost introdusă o linie de 
comandă nerecunoscută de sistem (de ex. $ls " ) şi s-a returnat al doilea prompt. 

b. Control-d – Indică sfârşitul fişierului sau ieşire (exit). Secvenţa Control-d este 
utilizata pentru a ieşi din anumite programe, dintr-o fereastră terminal. Ca regulă 
generală, când vă împotmoliţi şi nu funcţionează Control-c, încercaţi Control-d. 

c. Control-u – Şterge întreaga linie de comandă. Utilizări frecvente ale 
combinaţiei Control-u: 

 
1. O modalitate rapidă de a şterge o linie de comandă atunci când v-aţi 

decis să nu o executaţi. 
2. Dacă sunteţi logaţi intr-un sistem la distanţă iar tasta backspace nu 

funcţionează. 
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3. Deoarece nu vedeţi parola atunci când o scrieţi, puteţi folosi Control-u 
pentru a o şterge şi pentru a o scrie din nou de la început dacă nu sunteţi 
siguri ca aţi scris-o corect. 

 
Determinarea tipului fişierului cu comanda file  

Într-un sistem Linux se întâlnesc mai multe tipuri de fişiere. Tipul acestora poate 
fi determinat utilizând comanda file command. Acest tip de informaţie poate fi 
important atunci când un utilizator încearcă să deschidă sau să citească un fişier. 

Determinarea tipului fişierului poate fi de ajutor si pentru a determina programul 
sau comanda de utilizat pentru a deschide un fişier. Rezultatul obţinut de pe urma unei 
astfel de comenzi este de cele mai multe ori unul dintre următoarele: Text, Executable 
sau Data. 
 

a. Fişiere Text – Exemplele includ text ASCII sau text în engleză, 
comenzi text, şi scripturi shell executabile. Acest tip de fişier 
poate fi citit utilizând comenzile cat sau more şi poate fi editat 
utilizând un editor de text (precum  vi sau pico). 

b. Fişiere executabile sau Binare – Exemplele includ fişiere ELF 
sau alte executabile legate dinamic. Acest tip indica faptul ca 
fişierul este un program sau o comandă. 

c. Fişiere de date – Aceste fişiere sunt create de aplicaţii care 
rulează pe sistem. In unele cazuri se indică tipul fişierului; de 
exemplu, document FrameMaker. 

 
Vizualizarea continutului unui fisier cu comanda cat 

Comanda cat (prescurtarea pentru concatenate) afişează pe ecran conţinutul unui 
fişier text. Este utilizat adesea pentru fişiere text scurte precum fişierele scripturi 
(similare cu fişierele batch). Dacă fişierul ocupa mai mult de un ecran este de preferat sa 
se recurgă la comanda  
 
Vizualizarea conţinutului unui fişier cu comanda more 

Comanda more este metoda preferată de afişare a fişierelor text deoarece 
conţinutul apare pe rând pe câte un ecran. Dacă informaţia din fişier nu încape pe un 
singur ecran, apare în partea de jos a ecranului următorul mesaj (unde n reprezintă 
procentul din conţinutul fişierului deja afişat): --More--(n%). Apăsând tasta Enter se 
continuă afişarea linie cu linie. Dacă se apasă Space atunci se va umple următorul ecran. 
 
Vizualizarea porţiunilor de fişier cu comanda head 
Comanda head este utilizată pentru a afişa primele n linii dintr-unul sau mai multe 
fişiere text. Primele 10 linii sunt afişate automat dacă se omite opţiunea -n. Comanda 
head este utilă atunci când doriţi doar să verificaţi primele câteva linii dintr-un fişier 
indiferent de cât de lung este acesta. 
Vizualizarea portiunilor unui fisier cu comanda tail 

Comanda tail se foloseşte pentru a afişa ultimele n linii ale unui fişier. Ultimele 
10 linii sunt afişate atunci când se omite opţiunea -n. Comanda tail este utilă pentru 
verificarea celor mai recente intrări în fişierele log foarte lungi. 

Opţiunea -n afişează ultimele n linii ale fişierului. 
 



 140

Determinarea numărului de linii, cuvinte şi caractere utilizând comanda wc  
Comanda wc (word count) poate fi utilizată pentru a afişa numărul de linii, 

cuvinte, octeţi ai unui fişier text. 
Aceasta comanda este utila atunci când se încearcă determinarea caracteristicilor 

unui fişier sau când se compară două fişiere. 
 
Determinarea diferenţelor dintre fişiere cu comanda diff 

Comanda diff (difference) este utilizată pentru a compara două fişiere text şi 
pentru a determina diferenţele dintre ele. Comanda wc poate fi utilizată pentru a 
compara fişiere atât timp cât ea număra linii,cuvinte şi caractere. Este posibil ca două 
fişiere să aibă acelaşi număr de linii, cuvinte şi caractere însă să aibă cuvinte şi caractere 
diferite. Comanda diff poate să descopere aceste diferenţe între fişiere: rezultatul acestei 
comenzi va afişa diferenţele dintre două fişiere text linie cu linie. 

Exista două opţiuni pentru comanda diff : -i si -c. Opţiunea -i ignora tipul 
literelor (mari sau mici); de exemplu A este tot una cu a. Opţiunea -c realizează o 
comparaţie detaliată şi afişează o listă a diferenţelor cu trei linii de context. Cu această 
opţiune, afişarea începe cu identificarea fişierelor implicate în comparaţie şi data la care 
au fost acestea create. 

 
În lucrarea de laborator se va studia structura de directoare a sistemului de 

operare şi conţinutul acestora. 
Se va crea un director utilizator şi se vor experimenta comenzile. Se vor crea 

fişiere loturi de comenzi (scripturi) şi se vor manevra fişiere între directoare. 
 
Referatele de laborator vor conţine descrierea activităţilor efectuate, 

listarea comenzilor date şi rezultatele obţinute. De asemenea se va realiza o analiză 
de maximum o pagină între modul de lucru cu fişierele în sistemul de operare DOS 
şi modul de lucru cu fişierele în sistemul de operare UNIX (Linux). 
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Sisteme de operare 
 
 

Laborator 5 
Intreţinerea sistemului de operare Windows 

 
 Sistemul de operare Windows furnizează o serie de instrumente destinate 
întreţinerii cum sunt: Backup, Disk Cleanup, Disk Defragmenter, Files and Settings 
Transfer Wizard, Scheduled Tasks, Security Center, System Restore etc. care se 
găsesc în All Programs\Accessories\System. 
 De asemenea pe reţeaua Internet se găsesc o serie de programe utilitare destinate 
întreţinerii sistemului. 
 
 În lucrarea de laborator se va realiza o schemă (un scenariu) de întreţinere a 
sistemului. Se vor utiliza unelte furnizate de sistemul de operare Windows şi unelte 
luate din reţeaua internet. 
 Se va folosi meniul HELP pentru utilizarea acestor programe. 
 
 Referatele de laborator vor conţine descrierea funcţionării programelor 
utilitare destinate întreţinerii sistemului atât pentru cele furnizate de sistemul de 
operare Windows cât şi pentru cele preluate de pe reţeaua Internet. Se va descrie 
schema de întreţinere elaborată la laborator. 
 Referatele de laborator vor conţine un studiu comparativ, de maximum o 
pagina, a diferitelor unelte destinate întreţinerii sistemelor de operare. 
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ÎNTREBĂRI DE VERIFICARE 
 
1. Alegeţi răspunsul cel mai potrivit din variantele prezentate mai jos. Sistemul de 

operare DOS este: 
A. Un sistem de operare cu multiprogramare cu administrarea neautomată a memoriei. 
B. Un sistem de operare secvenţial cu administrarea automată a memoriei. 
C. Un sistem de operare secvenţial cu administrarea neautomată a memoriei. 
 
2. Alegeţi răspunsul cel mai potrivit din variantele prezentate mai jos. Încărcarea 

şi lansarea în execuţie a sistemului de operare DOS presupune: 
A. Existenţa sistemului de operare în memoria ROM a sistemului de calcul. 
B. Existenţa pe un suport extern de memorie a programului bootstrap loader. 
C. Apăsarea combinaţiei de taste Ctrl+Alt+Del. 
 
3. Alegeţi răspunsul cel mai potrivit din variantele prezentate mai jos. Sub 

sistemul de operare DOS memoria convenţională are dimensiunea de: 
A. orice dimensiune. 
B. 1MB. 
C. 640kB. 
 
4. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Utilizarea memoriei expandate 
sub sistemul de operare DOS nu este posibilă decât prin intermediul memoriei 
superioare. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
 
5. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Funcţiile sistem ale unui sistem 
de operare sunt aplicaţii create de utilizator pentru extinderea posibilităţilor 
sistemului de operare. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
 
6. Specificaţi care din noţiunile de mai jos descriu cel mai bine comenzile 

sistemului de operare DOS. 
A. Comenzile sistemului de operare DOS sunt în număr fix şi reprezintă limbajul de 

comandă al acestuia. 
B. Comenzile sistemului de operare DOS sunt similare funcţiilor sistem. 
C. Comenzile sistemului de operare DOS sunt: comenzi interne şi comenzi externe. 
 
7. Alegeţi varianta de răspuns corectă din cele prezentate mai jos. Sistemul de 

operare UNIX este: 
A. un sistem de operare secvenţial, multiutilizator. 
B. un sistem de operare cu divizare în timp (time-sharing), secvenţial, multiutilizator. 
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C. un sistem de operare cu divizare în timp (time-sharing), multitasking, 
multiutilizator. 

 
8. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Sistemul de operare UNIX nu 
poate avea decât un singur interpretor de comenzi (SHELL). 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
 
9. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Sistemul de operare UNIX 
permite accesul mai multor administratori de sistem (superuser) simultan. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
 
10. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Sub sistemul de operare UNIX 
fiecărui dispozitiv periferic îi este asociat un fişier special. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
 
11. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Sub sistemul de operare UNIX 
diferenţierea între fişierele executabile şi cele neexecutabile se face pe baza 
extesiei numelui fişierului. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
 
12. Alegeţi răspunsul cel mai potrivit din variantele prezentate mai jos, cu privire 

la accesul la o unitate externă de memorie sub sistemul de operare UNIX. 
A. Accesul la o unitate de memorie externă se face prin intermediul descriptorului logic 

asociat acesteia. 
B. Accesul la o unitate de memorie externă se face prin intermediul literei asociate 

acesteia. 
C. Accesul la o unitate de memorie externă se face prin operaţia de montare a 

volumului în arborele sistemului de fişiere. 
 
13. Alegeţi varianta de răspuns care nu se referă la sistemul de operare Windows. 
A. Sistemul de operare Windows este un sistem grafic. 
B. Sistemul de operare Windows este un sistem multiproces. 
C. Sistemul de operare Windows este un sistem monoproces. 
 
14. Alegeţi răspunsul corect, în funcţie de modul în care definiţia următoare este 

corectă (ADEVĂRAT) sau incorectă (FALS). Sub sistemul de operare 
Windows nu este posibilă rularea programelor DOS. 

A. ADEVĂRAT 
B. FALS 
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15. În Windows98 numele unui fişier poate avea maxim: 
A. 8 caractere  
B. 11 caractere  
C. 256 caractere  
D. 1024 caractere 
 
16. Care este componenta din sistemul de operare Windows cu ajutorul căreia se 

poate verifica dacă informaţia pe suportul extern de memorie (HDD) este 
corectă: 

A. ScanDisk 
B. Defrag 
C. Windows Update 
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