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1. Definiţi şi explicaţi un ciclu instrucţiune complet, cu întrerupere. 
2. Explicaţi cele două metode de scriere în memoria cache Write-Back şi Write-

Through. 
3. Enumeraţi şi descrieţi pe scurt cele 4 moduri de accesare a datelor stocate într-

o memorie. 
4. Caracteristicile sistemelor de memorie. 
5. Organizarea ierarhică a memoriei. 
6. Organizarea tipică a memoriei cache într-un sistem cu microprocesor. 
7. Diagrama unei operaţii de citire din memoria cache. 
8. Parametri care determină performanţa sistemelor de memorie. 
9. Descrieţi modul de funcţionare a circuitului de corecţie a erorilor la memoriile 

semiconductoare. Explicaţi funcţionarea unui cod SEC. 
10. Enumeraţi şi explicaţi cele mai importante caracteristici ale tehnologiei RAID. 
11. Performanţele discurilor magnetice. 
12. Accesul direct la memorie. Moduri de conectare a circuitului DMA într-un 

sistem cu microprocesor. 
13. Structura unei magistrale. 
14. Elemente de proiectare a magistralelor. Ierarhii multi-bus. 
15. Transferul datelor pe magistrala PCI. 
16. Caracteristicile generale ale magistralei USB. 
17. Structura unei interfeţe I/O. 
18. Funcţiile interfeţelor I/O. 
19. Enumeraţi şi descrieţi pe scurt cele 5 moduri posibile de realizare a unei 

operaţii de backup. 
20. Conectarea mediilor de realizare a operaţiilor de backup. 
21. Sistemul de operare ca interfaţă între calculator şi utilizator. 
22. Sistemul de operare ca manager de resurse 

 
 
Explicaţii: Un bilet de examen conţine 4 subiecte din lista de mai sus. Fiecare student va extrage 
un bilet şi va prezenta prin expunere orală 3 subiecte la alegere (se alocă una interval de 15 
minute pentru pregătirea subiectelor / notarea ideilor pe hârtie). Pentru prezentare sunt rezervate 
maxim 10 minute pentru fiecare subiect. Nota finală se obţine ca medie aritmetică a notelor de la 
cele trei subiecte. 
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