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PLACA DE BAZA

-este placa principală a unui calculator, pe care se află circuite(magistrale), sloturi de 
extensie (permit microprocesorului să comunice cu dispozitivele periferice  prin 
intermediul magistralelor) , procesorul, memoriile:RAM,  ROM, CACHE,  BIOS, video , 
interfaţa cu dispozitivele de stocare de date, porturile (paralel, serial,USB); cooler – 
(ventilator+ radiator); socket-uri (conectori care realizează interfaţa dintre placa de bază şi 
un chip); 
-controlerele pentru periferice (monitor, tastatură, unitatea de disc), toate aceste cipuri de 
pe placa de bază poartă numele colectiv de chip-set.
       Placile de bază pot avea forme si dimensiuni diferite, iar amplasarea tuturor 
componente pe placă diferă în funcţie de tipul plăcii. Actualmente există pe piaţa de 
calculatoare o varietate mare de plăci de forme şi dimensiuni diferite (AT, ATX, micro-
ATX, flex-ATX, NLX )
Chipsetul plăcii de bază este o componentă electronică deosebită care asigură logica de 
funcţionare a plăcii de bază. Placa de bază este doar un suport fizic de interconectarea 
electrică a componentelor. Chipsetul este de fapt cel ce coordonează, sincronizează şi 
controlează toată circulaţia de informaţii pe magistralele plăcii de bază. 
Se pot defini trei categorii de plăci de bază, în funcţie de complexitate:
• plăcile integrate, au de obicei controlerele video şi de sunet şi modem-ul 

integrate. 
• a doua categorie de plăci este cea de nivel mediu, fără controler video integrat. Alegerea 

plăcii video se face de către utilizator. 
• a treia categorie este constituită din plăcile destinate aplicaţiilor profesionale.



MICROPROCESORUL
este considerat ,,creierul’’calculatorului;
-;Microprocesorul Unitatea Centrală de Prelucrare (UCP) realizează urmatoarele activităţi:

• decodifică instrucţiunile programului, 
• solicită operanzii,
• execută calcule aritmetico-logice, 
• sincronizează întreaga funcţionare a calculatorului. 

 -viteza unui procesor reprezintă numărul de instrucţiuni care pot fi executate într-o 
unitate de timp; se masoara in MIPS (milioane de instructiuni pe secunda-Frecventa de 
lucru a microprocesorului  se măsoară in MegaHertzi sau GigaHertzi si este direct 
proportionala cu viteza cu care microprocesorul executa instructiunile-Cuvantul 
microprocesorului reprezinta numarul de biti, multiplu de octeti, ce pot fi prelucrati la un 
moment dat.(Ex.: 8,16,32,64 ) cu  cat cuvantul are mai multi biti cu atat viteza de lucru 
este mai mare si deci procesorul mai performant. 
Exemple: Intel( firmele IBM,AMD etc.) Motorola( firma APPLE)

Setul de instructiuni pe care microprocesorul le intelege si le executa formeaza 
limbajul masina Execuţia unui program implică încărcarea lui în memoria internă, mai 
exact în memoria RAM, de unde procesorul preia fiecare instrucţiune, o analizează şi o 
execută. Rezultale obţinute le transferă înapoi în memoria RAM, de unde vor lua calea 
spre un periferic de ieşire pentru a fi vizualizate. Traficul de date şi instrucţiuni dintre 
procesor şi memoria RAM, pe această magistrală numită procesor-memorie este intens, de 
mare viteză  şi nu se admit  „strangulări” de transmisii.  

Din punct de vedere funcţional microprocesoarele au patru unităţi:
• unitatea aritmetico – logică;
• unitatea de comandă şi control;
• unitatea de memorie interna, cache, registrii;
• unitatea de adresare a memoriei interne (Program Counter PC, RI)
Memoria cache stochează o mică parte din datele şi instrucţiunile ce se află în memoria

centrală. Aceste informaţii sunt încărcate anticipat în memoria cache, de unde procesorul 
le poate accesa rapid. Aceasta memorie intermediară este un bloc de memorie SRAM 
foarte rapidă dar de capacitate limitată 

Registrul este componenta de bază a microprocesorului. El este capabil să memoreze 
şi să prelucreze un şir de biţi.  Performanţele unui procesor sunt direct dependente de 
capacitatea registrului care poate fi de 8, 16, 32 şi  64 de biţi.Totalitatea instrucţiunilor pe 
care le înţelege un microprocesor reprezintă setul de instrucţiuni. 

Magistrala - Componentele  existente pe placa de bază comunică intre ele prin 
intermediul magistralelor –fire cablate prin care se transmit semnale electrice care 
cuantifică date sau comenzi.

Clasificarea magistralelor
a. După blocurile care se conectează la aceasta
• Magistrala procesor – memorie
• magistrale I/O



Magistrala procesorului este calea prin care microprocesorul comunică direct cu 
cipurile cu care lucrează (ex. memoria RAM, cache, magistrala sistem.) fiind o magistrală 
scurtă şi de mare viteză; 

Magistralele de I/O  sunt mai lungi şi suportă o gamă mai mare de rate de transfer în 
funcţie de  perifericele cu care comunică; de obicei ele nu sunt conectate direct la procesor
pentru că au viteza mai redusă.

b. După tipul de informaţii pe care îl transportă
• magistrale de date  (operanzi, instructiuni)
• magistrala de adrese (adrese de memorie unde pot fi regasite datele)


