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Seminar 6 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentarea numerelor binare cu semn 

Reprezentarea numerelor în sistemul binar prezintă mai multe forme în funcție de soluția 
aleasă pentru a se indica poziția virgulei și semnul numărului. Poziția fixă sau variabilă a virgulei 
determină reprezentarea numită în virgulă fixă sau, respectiv în virgulă mobilă. 

6.1 Reprezentarea numerelor în virgulă fixă  
Punctul (virgula) nu se reprezintă fizic (în registru sau în locația de memorie), dar 

programatorul trebuie să știe între care biți ai cuvîntului este localizat/ă. Uneori, fiecare număr 
binar de   biți (având valoarea maximă     ) este înmulțit (scalat) cu    , deci se reduce la un 
număr subunitar, punctul (virgula) se consideră ca fiind localizat/ă în fața bitului celui mai 
semnificativ (valoarea maximă se reduce la      ). Bitul cel mai semnificativ va reprezenta deci 
semnul numărului: prin convenție, 1 pentru minus (numere negative), 0 pentru plus (numere 
pozitive). 

Există trei forme (mai uzuale) de reprezentare a numerelor binare cu semn: prin 
mărime/modul și semn (cod direct); prin complement față de 1 (cod invers); prin complement față 
de 2 (cod complementar). 

Observație. În toate cele trei moduri de reprezentare numerele pozitive au aceleași forme 
diferențe existând deci doar pentru numerele negative. 

6.1.1 Reprezentarea prin mărime/modul și semn (cod direct) 

Reprezentarea prin mărime/modul și semn a unui număr   este dată de relația: 

[ ]       
  ∑    

  

   

    

 (6.1) 

unde,    reprezintă bitul de semn și ia valoarea 0 dacă     și valoarea 1 dacă    , iar 
             sunt biții numărului  . 
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Deci, în acest mod de reprezentare bitul cel mai semnificativ este 1 pentru minus, respectiv 
0 pentru plus, restul biților (biții informaționali) reprezentând numărul în valoare absolută | |. 
Valoarea în zecimal a numărului cu semn se poate situa în intervalul: 

                       (6.2) 

Acest număr   cu semn, de lungime     biți, poate fi reprezentat și scalat, adică împărțit 
la     , obținându-se domeniul de existență a valorii numărului: 

           
 

    
             (6.3) 

Pentru numărul scalat se consideră că punctul (virgula) este situat/ă întotdeauna după bitul 
de semn (c. m. s.). 

Acest mod de reprezentare are avantajul de a fi foarte asemănător cu scrierea “normală” 
(semnul se indică, așa cum s-a precizat, printr-un bit special), dar din punctul de vedere al realizării 
calculelor prezintă unele dezavantaje. Realizarea unei operații de adunare sau scădere a două 
numere nu depinde numai de funcția de executat ci și de semnele numerelor respective; în aceste 
condiții este necesară examinarea, înainte de executarea operației respective a bitului de semn. Pe 
de altă parte, blocul aritmetic al unui sistem numeric se poate simplifica semnificativ dacă în loc să 
conțină dispozitive de adunare și scădere, conține numai dispozitive de adunare (este nevoie doar 
de schimbarea semnului scăzătorului). Acest lucru poate fi realizat folosindu-se reprezentarea 
numerelor prin complement. 

Exemple: 
                                                         
                                                         
                                                          
Observație. Pentru zero sunt posibile două reprezentări, însă ambele au aceeași valoare. 

6.1.2 Reprezentarea prin complement față de 1 (cod invers) 

Un număr   se reprezintă prin complementul față de 1, în forma indicată de relația: 

[ ]    

{
 
 

 
      ∑    

                 

   

    

     ∑  ̅  
                 

   

    

 (6.4) 

unde,  ̅      , reprezintă complementul față de 1 al cifrei             . 
Deci, având în vedere relația de definiție (6.4), pentru un număr   cu lungimea de     biți. 

negatul acestuia (sau complementul față de 1) se obține prin complementarea fiecărui bit. 
De asemenea, codurile de   biți pentru numerele întregi pozitive            se obțin, 

la fel ca la reprezentarea prin mărimea și semn, adică este chiar numărul de     biți la care se 
adaugă în poziția cea mai semnificativă valoarea 0 logic iar, pe de altă parte, codurile pentru 
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numerele negative de     biți             se obțin prin complementarea fiecărui bit, iar 
în poziția cea mai semnificativă se adaugă bitul 1 (sau: valoarea 1 logic). 

Dacă valoarea numărului   este scalată (așa cum s-a procedat mai sus), punctul (virgula) se 
consideră a fi situat/ă, după bitul de semn. 

Exemple: 
                   

                              
                 

                
           

          
 

                    

                                 
                    

                
           

           
 

                    

                                 
                     

                
           

         
 

                     

                                    
                       

                
           

          
 

                                                         

                            
               

                
           

                       

Observație. Există, prin urmare, două reprezentări ale numărului zero, una pozitivă (00...00) 
și una negative (11...11). 

Principalele avantaje ale sistemului de complementare față de 1 sunt simetria și simplitatea 
calculelor. Circuitul sumator pentru numere reprezentate prin cod invers este însă mai complicat 
decât în cazul folosirii complementului față de 2. De asemenea, circuitele detectoare de zero care 
lucrează cu numere complementate față de 1 trebuie, fie să verifice ambele reprezentări ale lui 
zero, fie să efectueze conversia (11...11) în (00....00). 

6.1.3 Reprezentarea prin complement față de 2 (cod complementar) 

Un număr   se reprezintă prin complementul față de 2, în forma indicată de relația 
următoare: 
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[ ]     

{
 
 

 
      ∑    

                 

   

    

     ∑  ̅  
                     

   

    

 (6.5) 

unde,  ̅      , reprezintă complementul față de 1 al cifrei             . 
Un număr pozitiv   de     de biți se codifică prin complement față de 2 identic ca în 

complement față de 1 sau ca în mărime și semn, adică sub forma unui cuvânt de   biți cu bitul cel 
mai semnificativ 0, iar următorii     sunt exact biții numărului  . Un număr negativ    de 
    biți se codifică prin complement față de 2, ca și în complement față de 1, dar, în plus, se 
adaugă 1 la bitul cel mai puțin semnificativ. Bitul de semn este 1, deci cu bitul de semn cuvântul în 
cod complement față de 2 are   biți. Practic, complementul față de 2 al numărului    se obține în 
felul următor: se complementează toți biții numărului    se adaugă 1 la bitul cel mai puțin 
semnificativ  se atașează bitul de semn (cel mai semnificativ) de valoare 1. 

Echivalentul zecimal al complementului față de 2 al unui număr binar se calculează la fel ca 
pentru numerele care nu sunt precedate de semn, cu excepția faptului că ponderea celui mai 
semnificativ bit este aici de      , în loc de      . Domeniul căruia îi aparțin reprezentările 
numerelor este cuprins între         și          . 

Evident, și în complement față de 2 numerele pot fi scalate (înmulțite cu  
    ⁄ ), adică 

aduse în intervalul: 

   
 

    
          (6.6) 

Exemple: 
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Observație. Un transport provenit din poziția celui mai semnificativ bit apare într-un singur 
caz, marcat mai sus printr-o cifră “bold” (în exemplu la reprezentarea cifrei 0!). Ca în cazul tuturor 
operațiile cu complemente față de 2, bitul acela se ignoră, folosindu-se doar cei   biți de ordin 
inferior ai rezultatului. 

Codificarea numerelor binare cu semn prin complement față de 2 este foarte utilizată, 
deoarece simplifică efectuarea operațiilor aritmetice, motiv pentru care majoritatea calculatoarelor 
și a altor aparate digitale folosesc pentru numerele negative sistemul de reprezentare prin 
complement față de 2. 

În mod evident există reguli pentru efectuarea operațiilor aritmetice cu numere codate în 
toate cele trei moduri de reprezentare. În tabelul 6.1 sunt trecute în revistă doar regulile 
referitoare la operațiile de negare, adunare și scădere în sistemele de reprezentare a numerelor 
prezentate mai sus. 
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Tab. 6.1 Rezumatul regulilor de adunare și scădere a numerelor binare. 

Sistem de 
reprezentare a 

numerelor 

Reguli de adunare Reguli de 
negare 

Reguli de scădere 

Neprecedate de 
semn 

Se adună numerele. Rezultatul 
este în afara domeniului dacă 
apare un transport dinspre c. m. 
s. 

Nu este 
cazul. 

Se scade scăzătorul din 
descăzut. Rezultatul este în 
afara domeniului dacă este 
necesar un împrumut către c. 
m. s. 

Mărime/Modul și 
semn 

(de același semn) Se adună 
modulele; depășirea se produce 
dacă apare un transport dinspre 
c. m. s.; rezultatul are același 
semn. 

(de semne opuse) Se scade 
modulul mic din cel mare; nu se 
poate produce depășire; 
rezultatul are semnul termenului 
mai mare. 

Se schimbă 
bitul de 
semn al 
numărului. 

Se schimbă bitul de semn al 
scăzătorului și se efectuează 
adunarea. 

Complement față 
de 1 

Se efectuează adunarea; dacă 
apare un transport dinspre c. m. 
s., la rezultat se adună 1. 
Depășirea se produce dacă 
transporturile spre și dinspre c. 
m. s. sunt diferite. 

Se 
complemen
-tează 
fiecare bit. 

Se complementează fiecare bit 
al scăzătorului și se efectuează 
adunarea cu descăzutul. 

Complement față 
de 2 

Se efectuează adunarea, 
ignorând transportul dinspre c. 
m. s.; depășirea se produce dacă 
transporturile spre și dinspre c. 
m. s. sunt diferite. 

Se 
complemen
-tează 
fiecare bit; 
la rezultat 
se adună 1. 

Se complementează fiecare bit 
al scăzătorului și se adună cu 
descăzutul, cu un transport 
inițial de 1. 

6.2 Reprezentarea numerelor în virgulă mobilă/flotantă  

Principalele obiective ale unei reprezentări pe un anumit număr de biți sunt: (i) posibilitatea 
de a reprezenta cât mai multe valori între limitele minimă și maximă; (ii) o precizie cât mai bună a 
valorilor (numărul maxim de cifre după virgulă). 

Virgula mobilă (floating point ) este unul din sistemele folosite pentru reprezentarea 
numerelor raționale ca șiruri de biți. Termenul de virgulă mobilă se referă la faptul că virgula care 
separă partea întreagă de cea fracționară se poate deplasa, adică poate fi plasată oriunde relativ la 
cifrele semnificative ale numărului. Poziția virgulei este indicată separat în cadrul reprezentării 
interne. 



 

7 
 

Avantajul reprezentării în virgulă mobilă față de cea în virgulă fixă este gama mai largă de 
valori reprezentate. Dacă în virgulă fixă se pot reprezenta numere cu un număr fix de cifre de o 
parte și de alta a virgulei (prin normalizare numerele devin subunitare!), virgula mobilă permite 
sacrificarea preciziei (numărului de cifre fracționare cunoscut) pentru reprezentarea unor numere 
mai mari, și invers, reprezentarea mai precisă a numerelor mici. De exemplu, presupunând că într-
o reprezentare în virgulă fixă numărul de cifre ale părții întregi este 6 și cel de cifre fracționare este 
2, se pot reprezenta valori ca 123.456,75 sau 984,57, pe când în virgulă mobilă pot fi reprezentate 
la fel de bine numere ca 1,2345678 sau 1.234.567,8. 

În reprezentarea prin virgulă mobilă, numerele au următoarea structură: 

                                   (6.7) 

După cum se poate observa mai sus, valorile trebuie transformate astfel încât partea întreagă să 
fie 1. Această formă poartă numele de formă normală, iar operația de transformare în această 
formă se numește normalizare. 

În formă binară, valorile se reprezintă ca în figura 6.1, unde: semnul este dat de primul bit din 
reprezentarea binară (1 pentru negativ, 0 pentru pozitiv); mantisa indică partea fracționară a 
numărului în forma normală - numărul de biți ai mantisei dă precizia maximă a reprezentării; baza 
este, de obicei 2, 10 sau 16 și este dată de standardul de reprezentare ales; exponentul dă 
valoarea la care este ridicată baza și numărul de biți pe care îi conține indică valorile maxime și 
minime ce pot fi reprezentate. 

 
Fig. 6.1 Structura reprezentării numerelor în virgulă mobilă. 

Cele mai folosite modalități de reprezentare în virgulă mobilă sunt cu precizie simplă (Single 
Precision) și cu precizie dublă (Double Precision ): 

 reprezentarea cu precizie simplă presupune folosirea a 32 de biți; în acest caz baza 
folosită este 2, exponentul are 8 biți, iar restul de 23 de biți corespund mantisei; 

 reprezentarea cu precizie dublă presupune folosirea a 64 de biți și corespunde valorilor 
de tip double; în acest caz, baza este 2, exponentul are 11 biți, iar restul de 52 de biți 
corespund mantisei. 

De-a lungul timpului, au fost folosite diverse reprezentări în virgulă mobilă. Astăzi, cea mai 
des întâlnită modalitate de reprezentare a numerelor în virgulă mobilă este cea definită de 
standardul IEEE 754-1985.  

Viteza cu care un calculator efectuează calcule în virgulă mobilă este o măsură a 
performanței în multe domenii de aplicații. Aceasta se măsoară în megaFLOPS (milioane de 
operațiuni în virgulă mobilă pe secundă) sau gigaFLOPS. Performanțele supercalculatoarelor de la 
nivelul anului 2008 (și lucrurile au evoluat, evident, de atunci!!!!) sunt de ordinul teraFLOPS sau 
petaFLOPS. De exemplu, supercalculatorul IBM Roadrunner a atins 1,026 petaFLOPS, adică 1,026 
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milioane de miliarde de operațiuni în virgulă mobilă pe secundă (datele sunt pentru intervalul de 
timp menționat!!!). 

Codificarea binară 

Deși numerele binare sunt cele mai adecvate pentru calculele ce trebuie efectuate intern de 
către sistemele digitale, marea majoritate a oamenilor preferă să lucreze cu numere zecimale. Din 
această cauză, interfețele cu exteriorul ale sistemelor digitale pot prelua sau afișa valori zecimale, 
iar unele dispozitive digitale chiar efectuează calculele folosind direct aceste valori.  

Tendința utilizatorilor umani de a reprezenta numerele în sistemul zecimal nu poate afecta 
principiul pe care se bazează circuitele electronice digitale; acestea prelucrează semnale ce pot 
avea numai una dintre două stări pe care le desemnează prin 0 și 1. Prin urmare, un număr zecimal 
este reprezentat într-un sistem digital printr-un șir de biți, diversele combinații ale valorilor biților 
din șir reprezentând diferite numere zecimale. De exemplu, dacă se reprezentă un număr zecimal 
printr-un șir de 4 biți, se poate atribui combinația de biți 0000 valorii zecimale 0, 0001 lui1, 0010 
lui 2 ș.a.m.d. 

O mulțime formată din șiruri de    biți, în care fiecare șir de biți reprezintă câte un număr sau 
element, se numește cod. O combinație determinată de valorile a   biți se numește cuvânt de cod. 
Așa cum se va observa în exemplele de coduri binar-zecimale din secțiunea curentă, între valorile 
biților unui cuvânt de cod și elementele pe care acesta îl reprezintă poate exista o relație 
matematică, dar nu în mod obligatoriu. Mai mult decât atât, nu este necesar ca un cod construit 
din șiruri de   biți să conțină    cuvinte de cod diferite. 

Problema care se pune în cazul codificării este următoarea: dacă trebuie codificate   
caractere, cât de lungă trebuie să fie secvența de elemente din mullțimea numerelor binare pentru 
a se putea codifica toate cele   elemente? Dacă   este lungimea secvenței de cod, atunci 
combinațiile ce se pot face cu două elemente (0 și 1) luate câte   vor fi în număr de   . Deci   
trebuie astfel ales încât să fie îndeplinită condiția: 

      (6.8) 

Codurile în care sunt reprezentate numai numere se numesc coduri numerice, iar cele care 
cuprind și literele și alte semne (deci alte diverse caractere) se numesc coduri alfanumerice/de 
caractere. 

6.3 Coduri numerice  

Pentru reprezentarea celor zece cifre ale sistemului zecimal sunt necesari minimum patru 
biți. Există diverse moduri în care se pot alege zece cuvinte de cod de căte 4 (sau mai mulți) biți, 
unele dintre cele mai utilizate coduri binar-zecimale fiind prezentate în tabelul 6.2. 

La rândul lor aceste coduri se împart în două categorii: ponderate și neponderate. 
Cel mai “natural” cod zecimal este, probabil, cel de zecimale codate binar (BCD – Binary-

Coded Decimal ), care reprezintă cifrele de la 0 la 9 prin cuvinte de 4 biți, neprecedate de semn, de 
la 0000 la 1001. Cuvintele de cod 1010 .... 1111 nu sunt utilizate. 
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BCD este un cod ponderat, deoarece fiecare cifră zecimală se poate calcula pornind de la 
cuvântul de cod și atribuind câte o pondere fixă fiecărui bit al cuvântului de cod. În codul BCD, 
ponderile biților sunt, respectiv, 8, 4, 2, 1, codul fiind uneori denumit și codul 8421. Codul 2421 
atribuie biților alte ponderi. Acest cod are avantajul că prezintă proprietatea de auto-
complementare, adică un cuvânt de cod atribuie oricărei cifre reprezentate prin complement față 
de 9 se poate obține prin complementarea față de 1 a cuvântului de cod ce desemnează acea cifră. 

Tab. 6.2 Coduri numerice binar-zecimale. 

Cifra zecimală BCD (8421) 2421 Exces 3 Bicvinar 1 din 10 
0 0000 0000 0011 0100001 1000000000 
1 0001 0001 0100 0100010 0100000000 

2 0010 0010 0101 0100100 0010000000 

3 0011 0011 0110 0001000 0001000000 

4 0100 0100 0111 0110000 0000100000 

5 0101 1011 1000 1000001 0000010000 

6 0110 1100 1001 1000010 0000001000 

7 0111 1101 1010 1000100 0000000100 

8 1000 1110 1011 1001000 0000000010 

9 1001 1111 1100 1010000 0000000001 

Cuvinte de cod neutilizate 
 1010 0101 0000 0000000 0000000000 

 1011 0110 0001 0000001 0000000011 

 1100 0111 0010 0000010 0000000101 

 1101 1000 1101 0000011 0000000110 

 1110 1001 1110 0000101 0000000111 

 1111 1010 1111 ... ... 

Un alt cod cu auto-complementare din tabelul 6.2 este codul Exces 3. Deși nu este un cod 
ponderat, între el și codul BCD există o relație aritmetică, și anume, cuvântului de cod aferent unei 
cifre zecimale îi corespunde cuvântul de cod BCD adunat cu        . 

Codurile binar-zecimale pot avea mai mult de 4 biți; de exemplu, codul bicvinar (biquinary 
code), din tabelul 6.2, utilizează șapte biți. Primii doi biți ai cuvântului de cod indică în care dintre 
intervalele 0 ... 4 și 5 ... 9 se încadrează numărul, iar ultimii cinci biți arată în care dintre cele cinci 
poziții ale domeniului selectat se află. 

Unul dintre avantajele potențiale ale utilizării unui număr de biți mai mare decât minimul 
necesar este proprietatea de detectare a erorilor. În codul bicvinar, dacă oricare dintre biții 
cuvântului de cod este înlocuit accidental de opusul său, cuvântul de cod rezultat nu mai are 
semnificația unei cifre zecimale, deci este considerat eronat și semnalizat ca atare. Dintre cele 128 
de cuvinte de cod de 7 biți posibile, numai 10 sunt luate în considerație și recunoscute drept cifre 
zecimale; celelalte sunt semnalizate ca eronate, atunci când apar. 
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Un cod 1 din zece , ca acela prezentat în ultima coloană a tabelului 6.2, este modalitatea de 
codare a cifrelor zecimale cea mai puțin compactă, utilizând 10 dintre cele 1024 de cuvinte de cod 
de 10 biți posibile. 

Conversiile între reprezentările în coduri binar-zecimale și zecimal se efectuează banal, fiind 
vorba de înlocuirea direct a fiecărei cifre zecimale cu câte un cuvânt de 4/sau mai mulți biți. Unele 
programe de calculator lucrează cu grupe de câte două cifre zecimale, asociindu-le cuvinte de 8 biți 
(octeți), în reprezentarea BCD compactă; în acest mod, un octet poate reprezenta una dintre 
valorile 0 ... 99, spre deosebire de domeniul 0 ... 255, acoperit de un cod binar obișnuit, cu numere 
de 8 biți neprecedate de semn. Numerele zecimale pot fi reprezentate într-un cod binar-zecimal, 
prin cuvinte de orice lungime, folosindu-se câte un octet pentru fiecare combinație de două cifre. 

Exemple: 
                               
                                  
                                   
                                           
Observație. Conversiile BCD-zecimal, repectiv zecimal-BCD reprezintă o sarcină relativ 

simplă dar trebuie avut în vedere că numerele BCD sunt numere zecimale și nu numere binare, 
chiar dacă sunt reprezentate folosindu-se biți!.  

La conversia binar-BCD, după partajarea numărului binar în grupe de câte 4 biți pentru 
trecerea directă la cifra BCD, trebuie să se țină cont de faptul că în BCD nu există numerele zecimale 
10 – 15! 

Ca și la numerele binare, în codurile binar-zecimale există diverse moduri de reprezentare a 
numerelor negative. De asemenea, numerele reprezentate în coduri binar-zecimale precedate de 
semn prezintă un bit suplimentar pentru semn. 

Operațiile aritmetice cu numerele codate în această reprezentare se fac ca și cum numerele 
ar fi binare, însă cu o serie de modificări. Presupunând că ar trebui să se adune două numere 
zecimale reprezentate, de exemplu, în codul 8421 (BCD), se pot întâlni următoarele situații  

- dacă fiecare cifră a rezultatului este mai mică decât 10, se adună codurile ca și când 
acestea ar fi fost binare; 

- dacă o cifră a rezultatului este mai mare sau egală cu 10, rezultatul trebuie corectat prin 
adăugarea unui așa numit “factor de corecție” de valoare 6 pentru a “sări” peste cele șase 
valori neutilizate în codul BCD, reprezentate de numerele 10, 11, 12, 13, 14, 15 și anume 
1010, 1011, 1100, 1101, 1110 și 1111; 

- când rezultatul este 16, 17 sau 18, va fi generat un transport, care va afecta următoarea 
cifră BCD. 

Scăderile pot fi făcute prin scăderea factorilor de corecție când este necesar. 
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6.4 Coduri de caractere/alfanumerice  

Așa cum s-a menționat anterior, un șir de biți nu trebuie neapărat să reprezinte un număr; 
de fapt, natura majorității informațiilor prelucrate de calculatoare este nenumerică. Cel mai comun 
tip de date nenumerice este tipul text, adică șiruri de caractere aparținând unui set de caractere. 
Fiecare caracter este reprezentat în interiorul calculatorului de un șir de biți, conform unei 
convenții de reprezentare. 

Codul de caractere cu cea mai largă utilizare este ASCII (The American Standard Code for 
Information Interchange – Codul american standardizat pentru schimbul de informații ). În ASCII, 
fiecare caracter este reprezentat printr-un șir de 7 biți, obținându-se în total 128 de caractere 
diferite, prezentate în tabelul 6.3.  

Codul ASCII prezintă deci un număr suficient de secvențe pentru codificarea literelor, în 
ambele variante (mari și mici). În plus, mai rămân destul de multe secvențe neasignate pentru 
caractere afanumerice (cifre, semne de punctuație, etc.). O parte dintre acestea reprezintă codurile 
unor semnale de comandă și control în cadrul protocoalelor de transmitere a datelor (început și 
sfârșit de mesaj, de transmisie, etc.) sau pentru transmiterea unor comenzi specific la periferice, 
care nu se tipăresc. De exemplu, șirul text “Yeccch!” arată ca o succesiune aparent inofensivă de 
șapte numere binare de 7 biți: 

                                                               
Tab. 6.3 Codul american standardizat pentru schimbul de informații (ASCII-7), Standard nr. X3.4-1968 al 

Institutului Național American pentru Standardizare (ANSI). 

       (coloana) 
         Linia 

(hex) 
000 

0 
001 

1 
010 

2 
011 

3 
100 

4 
101 

5 
110 

6 
111 

7 
0000 0 NUL DLE SP 0 @ P ` p 
0001 1 SOH DC1 ! 1 A Q a q 
0010 2 STX DC2 ” 2 B R b r 
0011 3 ETX DC3 # 3 C S c s 
0100 4 EOT DC4 $ 4 D T d t 
0101 5 ENQ NAK & 5 E U e u 
0110 6 ACK SYN & 6 F V f v 
0111 7 BEL ETB ’ 7 G W g w 
1000 8 BS CAN ( 8 H X h x 
1001 9 HT EM ) 9 I Y i y 
1010 A LF SUB * : J Z j z 
1011 B VT ESC + ; K [ k { 
1100 C FF FS ,   L \ l / 
1101 D CF GS - = M ] m } 
1110 E SO RS .   N ^ n  
1111 F SI US / ? O  o DEL 
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Coduri de comandă: NUL ... SI (coloana a treia; de exemplu, NUL – Nul (Null), STX – Începutul 
textului (Start of text), ETX – Sfârșitul textului (End of text), etc.), DLE ... US (coloana a patra; DC1 – 
Comanda 1 a dispozitivului (Device control 1), SYN – Sincronizare (Syncronization), ESC – Ieșire 
(Escape), etc.), SP (Spațiu (Space); coloana a cincea), DEL (Ștergere (Delete); coloana a zecea). 

6.5 Coduri de activare, de condiționare și de stare  

Codurile descrise mai sus se utilizează pentru reprezentarea unor elemente susceptibile de a 
fi considerate “date”, de exemplu numere, poziții și caractere. Programatorii știu că într-un singur 
program pot fi utilizate zeci de tipuri diferite de date.  

La proiectarea unui sistem digital se întâlnesc frecvent aplicații ce necesită coduri de altă 
natură decât datele, acestea fiind cazurile în care se comandă o acțiune, se semnalizează 
realizarea sau nerealizarea unei condiții sau se reprezintă starea curentă a echipamentelor. Codul 
cel mai utilizat în astfel de aplicații este, probabil, codul binar. Dacă sunt implicate   acțiuni, 
condiționări sau stări diferite, ele pot fi reprezentate într-un cod binar de   biți, unde        . 

Se consideră, de exemplu, un circuit de comandă pentru semafoare. La intersecția a două 
străzi orientate nord-sus (N-S) și est-vest (E-V), lămpile pot forma una dintre cele șase combinații 
din tabelul 6.4. Stările lor pot fi codate cu trei biți, așa cum arată a șasea coloană a tabelului. Sunt 
folosite numai șase dintre cele opt cuvinte de cod de 3 biți posibile, iar corespondența dintre stările 
lămpilor și cuvintele de cod se alege arbitrar, deci se pot forma multe alte combinații. Un 
proiectant de circuite digitale cu experiență alege însă un anumit mod de codare, pentru a asigura, 
pe de o parte, funcționarea corectă a circuitului (prin eliminarea fenomenelor de hazard/concurs) 
iar, pe de altă parte, pentru a minimiza costul circuitului sau, de exemplu, pentru a optimiza un alt 
parametru (timpul de proiectare, de pildă!). 

Tab. 6.4 Stările lămpilor semafoarelor comandate de un circuit digital. 

Starea Lampa 
N-S 

Verde 
N-S 

Galben 
N-S 

Roșu 
E-V 

Verde 
E-V 

Galben 
E-V 

Roșu 
Cuvânt 
de cod 

Trecere N-S APRINSĂ stinsă stinsă stinsă stinsă APRINSĂ 000 
Așteptare N-S stinsă APRINSĂ stinsă stinsă stinsă APRINSĂ 001 
Oprire N-S stinsă stinsă APRINSĂ stinsă stinsă APRINSĂ 010 
Trecere E-V stinsă stinsă APRINSĂ APRINSĂ stinsă stinsă 100 
Așteptare E-V stinsă stinsă APRINSĂ stinsă APRINSĂ stinsă 101 
Oprire E-V stinsă stinsă APRINSĂ stinsă stinsă APRINSĂ 110 

6.6 Coduri pentru detectarea și corectarea erorilor 

Într-un sistem digital, eroare înseamnă schimbarea valorilor corecte ale datelor în alte valori. 
O eroare este provocată de o defectare fizică. Defectările pot avea caracter temporar sau definitiv. 
De exemplu, o radiație cosmică sau o particulă alfa pot produce o defectare temporară a unui 
circuit de memorie, modificând valoarea unui bit stocat în acesta. Dacă însă un circuit ajunge să se 
supraîncălzească sau este adus accidental în contact cu o sarcină electrostatică, el se defectează 
definitiv și nu va mai funcționa niciodată corect. 
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Efectele defectărilor asupra datelor pot fi prevăzute prin modelarea erorilor. Cel mai simplu 
model de eroare este modelul de erori independente. Acesta descrie situația în care se consideră 
că o defectare fizică izolată afectează un singur bit de date, caz în care se spune că datele conțin o 
eroare izolată. O serie de defectări poate duce la apariția unor erori multiple, dacă sunt eronați doi 
sau mai mulți biți, dar, în mod normal, se presupune că asemenea cazuri apar mai rar decât erorile 
izolate. 

.................................................................................................................................................................................. 
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