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Dicţionar de termeni 

 

Programul de calculator (aplicaţia) reprezintă o componentă software care poate fi executată de 

calculator. Exemple: Word, Paint, Excel, Media Player, Photoshop etc.. 

 

Instalarea (adăugarea) unui program pe un calculator este un proces complex în care, pe lângă 

copierea pe hard disk a fişierelor noii aplicaţii se realizează adaptări ale unor componente ale 

sistemului de operare. La instalarea unui nou program sistemul de operare lansează în execuţie o 

aplicaţie specializată care preia componentele din kitul de instalare furnizat de producătorul 

aplicaţiei.  

 

Dezinstalarea unei aplicaţii se realizează fie prin execuţia unei aplicaţii specializate (Uninstall) 

furnizate de realizatorii aplicaţiei, fie folosind facilităţile oferite de sistemul de operare. 

 

Driverul este programul de care are nevoie sistemul de operare pentru a utiliza o anumită 

componentă hardware. După conectarea unei componente hardware sistemul de operare o 

detectează şi solicită operatorului fie introducerea unui disc conţinând driverul corespunzător, fie 

conectarea la Internet pentru a transfera driverul pe această cale. 

 

Desktop-ul (spaţiul de lucru) ocupă partea centrală a ecranului. Pe desktop sunt afişate 

pictogramele (eng. icon) care servesc la lansarea în execuţie a aplicaţiilor corespunzătoare. 

În Windows fiecărei aplicaţii în curs de execuţie îi corespunde pe desktop o fereastră. 

 

Fereastra (engl. window) 

este o regiune pe desktop în care se 

execută o aplicaţie. Elementele unei 

ferestre sunt prezentate în figura de 

mai jos.  

 

 

 

 

Fereastra de dialog este un instrument care 

serveşte la comunicarea cu o aplicaţie în 
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funcţiune. Fereastra de dialog se afişează peste fereastra aplicaţiei şi de obicei nu poate fi 

redimensionată. 

 

 

Controalele Windows sunt instrumente grafice prin care se interacţionează cu o aplicaţie sau cu o 

fereastră de dialog. Exemple: 

 

 

Taburi (tabs) 

 

Casetă de validare 

(check box)  

 

Buton (button) 

 

Casetă combinată 

(combo box)  
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Noțiuni introductive 

După pornirea calculatorului, Windows 7 prezintă o interfaţă ca cea din figură. 

 

 

Butonul Start  serveşte la pornirea aplicaţiilor instalate. 

Meniul Start este împărțit în trei părți de bază: 

 Panoul mare din partea stângă afișează o listă scurtă de programe de pe computer. Această 

listă poate fi particularizată de către producătorul de computere, astfel că aspectul ei variază. Dacă 

faceți clic pe Toate programele (All Programs), se 

afișează o listă completă de programe. 

 În colțul din stânga jos se află caseta de 

căutare, care vă permite să căutați programe și fișiere 

pe computer, prin tastarea termenilor de căutare. 

 Panoul din dreapta furnizează acces la 

folderele, fișierele, setările și caracteristicile utilizate 

mai frecvent. De asemenea, este locul unde vă 

deplasați pentru a face log off de la Windows sau de 

unde închideți computerul. 

Observați cele două butoane din zona inferioară a 

panoului din dreapta: butonul Alimentare și butonul 

Blocare. Faceți clic pe butonul Alimentare pentru 

pentru a păstra sesiunea de lucru și a trece computerul 
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într-o stare de alimentare redusă sau faceți clic pe butonul Blocare pentru a bloca computerul fără 

a-l închide. Odată blocat, computerul nu poate fi utilizat până nu îl deblocați cu ajutorul parolei. 

 

Vizualizare elemente recente 

 

 

 

Bara de activități 

 

Bara de ctivități (taskbar) ocupă de regulă partea de jos a ecranului. Aplicaţiilor în execuţie la un 

moment dat le corespunde un buton pe această bară. Apăsarea butonului de pe bară realizează, după 

caz, fie afişarea pe desktop a ferestrei aplicaţiei fie minimizarea acesteia. 

 

 

 

Personalizarea barei de activități 

 

Pentru personalizarea barei de activități executăm click dreapta pe bara de activității și alegem 

Proprietăți(Propreties) 

Se deschide fereastra de mai jos și alegem setările dorite: 
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Desktop 

 

Desktopul este zona principală a ecranului pe care o vedeți atunci când deschideți computerul 

și faceți log on la Windows. La fel ca suprafața unui birou, acesta servește drept spațiu de lucru. 

Atunci când deschideți programe sau foldere, acestea apar pe desktop. De asemenea, aveți 

posibilitatea să așezați elemente pe 

desktop, cum ar fi fișiere sau 

foldere și să le aranjați după 

preferință.  

Desktopul este uneori definit 

în linii mari ca loc pentru bara de 

activități și bara laterală Windows. 

Bara de activități se află în partea 

de jos a ecranului. Aceasta arată ce 

programe sunt în execuție și vă 

permite să comutați între ele. De 

asemenea, acesta conține butonul 

Start, utilizat la accesarea 

programelor, a folderelor și a 

setărilor computerului. Pe 

marginea ecranului, Bara laterală 

conține mici programe denumite 

gadgeturi. 
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Personalizare desktop 

Fundalul desktopului (denumit și tapet) poate fi o imagine digitală din colecția personală sau 

una furnizată împreună cu Windows. Aveți posibilitatea să selectați o culoare pentru fundalul 

desktopului sau să utilizați o culoare pentru a încadra imaginea de fundal. 

Configurarea personalizată a ecranului desktop se realizează din Panoul de control → Aspect 

şi personalizare (Control Panel → Appearance and Personalization). Găsim aici comenzile 

pentru stabilirea imaginii de fundal, alegerea 

culorilor, economizorul de ecran <Screen 

Saver - economizorul de ecran - este o 

imagine care se afişează atunci când lipsiţi 

mai multă vreme din faţa 

calculatorului, atunci când nu-l folosiţi timp 

mai îndelungat > „Temele” sunt machete de 

afişare a ferestrelor şi a componentelor lor. 

Tot ca procedură de configurare a ecranului 

desktop sunt considerate şi personalizările 

(adaptările) Meniului Start şi cele ale Barei de 

activităţi. 

Sau se poate executa click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe Desktop și alegem 

Personalizare(Personalize). 

Se deschide fereastra de mai jos și alegem Fundal desktop (Desktop Background) 

 

mshelp://windows/?id=5692cd60-bb26-48af-8980-485070feed51#gtmt_desktop_def
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În fereastra deschisă alegem fundalul dorit apoi executăm click pe Save change(Salvare 

modificări). Se poate bifa Shufle şi astfel după un anumit interval de timp imaginea de fundal să 

se modifice. Dacă dorim să avem în fundal o imagine personală executăm click pe 

Browse..(Căutare) şi alegem fotografia dorită. 

 

Pentru a economisi energie pe perioada în care nu lucrăm la calculator se poate folosi  

economizorul de ecran (Screen Saver) care apare după intervalul de timp ales. 
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Lucrul cu pictogramele de pe desktop 

Pictogramele sunt imagini mici care reprezintă fișiere, foldere, programe și alte elemente. Când 

porniți prima oară Windows, veți vedea cel puțin o pictogramă pe desktop: Coșul de reciclare (mai 

multe despre aceasta, mai târziu). Este posibil ca producătorul computerului să fi adăugat alte 

pictograme pe desktop. În continuare, sunt afișate câteva exemple de pictograme de pe desktop. 

Dacă faceți dublu clic pe o pictogramă de pe desktop, elementul pe care îl reprezintă se deschide 

sau pornește. De exemplu, dacă faceți dublu clic pe pictograma Internet Explorer, pornește Internet 

Explorer. 

Adăugarea și eliminarea pictogramelor de pe desktop 

Aveți posibilitatea să alegeți care pictograme să apară pe desktop; o pictogramă poate fi 

adăugată sau eliminată oricând. Unele persoane preferă ca desktopul să fie curat, ordonat, cu numai 

câteva pictograme sau fără pictograme. Alte persoane amplasează zeci de pictograme pe desktop, 

pentru a avea acces rapid la programele, fișierele și folderele utilizate frecvent.  

Observaţie Pentru a îmbunătăți randamentul computerului și a găsi fișierele mai ușor, este mai bine 

să stocați fișierele în folderul Documente, decât pe desktop. 

Dacă urmăriți să aveți acces rapid din desktop la fișierele sau programele preferate, creați 

comenzi rapide pentru acestea. O comandă rapidă este o pictogramă care reprezintă mai degrabă 

o legătură la un element, decât elementul însuși. Atunci când faceți dublu clic pe o comandă rapidă, 

elementul se deschide. Dacă ștergeți o comandă rapidă, numai comanda rapidă este eliminată, nu 

și elementul original. Comenzile rapide se identifică prin săgeata de pe pictogramă. 

  

Pentru a adăuga o comandă rapidă pe desktop 

1. Găsiți elementul căruia îi creați o comandă rapidă 

2. Faceți clic cu butonul din dreapta pe element, faceți clic pe Trimitere la(Send to), apoi 

faceți clic pe Desktop (creare comandă rapidă/create shortcut). Pictograma de comandă 

rapidă apare pe desktop. 
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Coșul de reciclare 

Când ștergeți un fișier sau un folder, el nu se șterge chiar de tot, ci trece în Coșul de 

reciclare. Acesta este un lucru bun, deoarece dacă vă răzgândiți vreodată și decideți că aveți nevoie 

de un fișier șters, îl obțineți din nou.  

  

Dacă sunteți sigur că nu veți mai dori elementele șterse, goliți Coșul de reciclare. Astfel, 

elementele se șterg definitiv și recuperați spațiul-disc pe care îl utilizau.  

 

Introducere în gadgeturi 

Windows7 vine însoțit de o colecție mică de gadgeturi.  

Ce gadgeturi am? 

Înainte ca un gadget să poată fi adăugat pe Bara laterală, trebuie instalat pe computer. Pentru a 

vedea ce gadgeturi sunt instalate pe computer: 

1. Click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe desktop. 

2. Faceți clic cu butonul din stânga pe Gadgets în meniul contextual deschis. 

 

3. Faceți clic pe un gadget în fereastra deschisă. 
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Adăugarea și eliminarea gadgeturilor 

Aveți posibilitatea să adăugați pe Bara laterală oricare gadget instalat. Dacă doriți, adăugați 

mai multe instanțe ale unui gadget. De exemplu, dacă urmăriți ora din două fusuri orare, adăugați 

două instanțe ale gadgetului Ceas și setați ora conform fiecărei zone. 

Cum funcționează Ceasul? 

Atunci când indicați spre gadgetul Ceas, apar două butoane lângă colțul din dreapta sus al 

acestuia: butonul Închidere, care este butonul de sus, și butonul Opțiuni. Dacă faceți clic pe butonul 

Închidere, se elimină Ceasul de pe Bara laterală. Butonul de sub butonul Închidere afișează 

opțiunile pentru numirea ceasului, pentru modificarea fusului său orar și pentru afișarea 

secundarului. 

Cum funcționează Expunere diapozitive? 

În continuare, încercați să poziționați indicatorul pe gadgetul Expunere diapozitive, care 

afișează pe computer o expunere de diapozitive continuă cu imagini. 

Atunci când indicați spre Expunere diapozitive, butoanele Închidere și Opțiuni apar lângă 

colțul din dreapta sus al gadgetului. Dacă faceți clic pe butonul Opțiune, acesta vă permite să alegeți 

care imagini să apară în expunerea de diapozitive, să controlați viteza de redare a expunerii de 

diapozitive și să modificați efectul de tranziție dintre imagini. 
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Data şi ora 

 

Dacă se întâmplă ca data şi ora afişate să nu fie reale atunci trebuie modificate. Un clic pe 

ora afişată în colţul din dreapta, jos al ecranului aduce fereastra ce afişează data şi ora 

sistemului. Modificarea datei şi a orei o poate face numai Administratorul 

 

 

Fereastra pentru dată şi oră are butoane separate pentru modificarea datei şi a orei şi pentru 

stabilirea fusului orar (time zone). Este anunţat şi momentul trecerii la ora de vară. 

 

Setare de limbă pentru tastatură 

Se parcurg următorii paşi: 

Start/Control Panel(panou de control) 

Click pe Opţiuni regionale şi lingvistice (Region and Language) 

http://lh3.ggpht.com/-kc8OU90SD8k/Trp43V8v2mI/AAAAAAAAApE/r73HQHK_TbQ/s1600-h/clip_image002[5][3].jpg
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Se deschide ferastra de mai jos şi dăm click pe Modificare tastaturi..(Change keyboards) 

 

În fereatstra care se deschide dăm click pe Adăugare (Add) şi căutăm limba dorită.(Română). 

Bifăm tipul de tastaură apoi dăm click pe OK. 
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Controlul contului utilizator 

 

Cele mai multe dintre acţiunile utilizatorilor, ca de exemplu navigarea în Internet, trimiterea 

şi primirea de mesaje e-mail, vizionarea de filme sau fotografii, folosirea aplicaţiilor curente, nu 

necesită folosirea unui cont privilegiat. Ceea ce înseamnă că nu este nevoie să deschideţi sesiune 

folosind un cont de Administrator. Mai mult chiar, deschiderea de sesiune folosind un cont de 

administrator creşte riscul de intrare a viruşilor, a programelor spion şi a celorlalte programe de tip 

”maliţios”. Se recomandă astfel folosirea curentă a conturilor de utilizator cu privilegii standard, 

respectiv cu privilegii restrânse. 

Panou de control → Conturi utilizator → Adăugare sau eliminare conturi utilizator. 

(Control Panel → User Accounts → Add or Remove User Accounts). 

 

 

http://lh5.ggpht.com/-k9WEivmzlQ0/Trp4hoc4KcI/AAAAAAAAAoU/-2dkk7sptLA/s1600-h/clip_image002[4].jpg
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Windows7 permite mai multor utilizatori să folosească acelaşi calculator, fără ca ei să-şi  

vadă reciproc dosarele şi fişierele. Trebuie doar ca ei să folosească conturi diferite pentru 

deschiderea de sesiune. Sunt posibile două tipuri de conturi pentru utilizatori: conturile de 

administrare - cele care au privilegii de administrare - şi conturile standard - cele pentru utilizatorii 

neprivilegiaţi, utilizatori obişnuiţi. Operaţiile care ţin de configurarea sistemului de operare pot fi 

executate numai de Administratori. 

  

Adăugarea sau eliminarea unei imprimante 

Pentru a imprima un document este necesar să conectați o imprimantă direct la computer 

(numită imprimantă locală) sau să creați o conexiune la o imprimantă în rețea sau partajată.  

Asigurați-vă dinainte că știți numele imprimantei pe care doriți să o adăugați. Pentru a găsi 

numele imprimantei, verificați dacă numele este afișat pe imprimantă, contactați proprietarul 

imprimantei sau contactați administratorul de rețea. 

Atașați sau conectați imprimanta la computer, respectând instrucțiunile producătorului de 

imprimante. Windows va instala automat imprimanta. Dacă este imposibil ca Windows să instaleze 

imprimanta sau dacă ați eliminat imprimanta și doriți să o adăugați din nou, urmați acești pași:  

1. Start/Control Panel(panou de control)/Device and Printers (Dispozitive şi imprimante).  

2. Faceți clic pe Adăugare imprimantă.(Add printer) 

3. Selectați Adăugare imprimantă locală în Expert adăugare imprimantă. 

4. În pagina Alegerea portului imprimantei, asigurați-vă că s-au selectat butonul de opțiune 

Utilizare port existent și portul de imprimantă recomandat, apoi faceți clic pe Următorul. 

5. În pagina Instalare driver de imprimantă, selectați producătorul imprimantei și numele 

imprimantei, apoi faceți clic pe Următorul. 

Observaţie 

o Dacă imprimanta nu este listată și aveți discul de instalare a imprimantei, faceți clic 

pe Disc disponibil, apoi răsfoiți la locația de pe disc unde sunt stocate driverele de 

imprimantă. Pentru ajutor pentru localizarea software-ului de driver pe discul de 

instalare, consultați informațiile producătorului care s-au livrat împreună cu 

imprimanta. 

o Dacă imprimanta nu este listată și dacă nu aveți discul de instalare pentru 

imprimantă, faceți clic pe ActualizareWindows , apoi așteptați cât Windows caută 

orice pachet disponibil de software de driver. Când se afișează o listă nouă de 
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producători și imprimante, selectați elementele corespunzătoare în fiecare listă 

pentru imprimanta dvs. 

6. Efectuați pașii suplimentari din expert, apoi faceți clic pe Terminare. 

Sfat 

o Se recomandă să imprimați o pagină de testare pentru a verifica dacă imprimanta 

funcționează corect.  

Pentru adăugarea unei comenzi rapide către Imprimante în meniul Start, faceți clic cu butonul 

din dreapta pe butonul Start, faceți clic pe Proprietăți, apoi, în fila Meniu Start, faceți clic pe 

Particularizare. Selectați caseta Imprimante, apoi faceți clic pe OK. 

 

Modificarea imprimantei implicite 

Dacă la computerul dvs. sunt conectate mai multe imprimante, aveți posibilitatea să alegeți în 

mod implicit una dintre ele. Alegeți imprimanta pe care o veți utiliza cel mai frecvent. În acest fel, 

când veți imprima utilizând Windows sau alte programe, nu va fi necesar să selectați de fiecare 

dată o imprimantă. Aveți posibilitatea să modificați imprimanta implicită oricând și puteți încă să 

selectați alte imprimante pentru lucrări de imprimare ocazionale. 

1. Faceți clic cu butonul din dreapta pe imprimanta pe care doriți să o utilizați, apoi faceți clic 

pe Se stabilește ca imprimantă implicită. S-a afișat un marcaj de selectare în pictograma 

imprimantei pentru a o marca drept imprimantă implicită. 

 

 

Windows Explorer 

 

Utilizatorii aplicaţiei Windows Explorer folosesc aplicaţia pentru a accesa conţinutul hard disc-

ului şi cel al diferitelor periferice ataşate la calculator (memory stick, telefon mobil, mp3 player, 

cameră video etc.). Din perspectiva sistemului de operare şi implicit şi a aplicaţiei de administrare 

Windows Explorer, toate aceste echipamente sunt medii de stocare. Un mediu de stocare conţine 

foldere (denumite şi directoare).  

Un folder poate conţine fişiere şi alte foldere. Un fişier este o colecţie de informaţii înregistrată 

pe un mediu de stocare de către o aplicaţie. Deschiderea unui fişier în vederea exploatării (citire 

sau scriere) se realizează de regulă doar de aplicaţia care l-a creat. Pentru sistemul de operare 
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fişierul este cea mai mică 

unitate de stocare a informaţiei. 

Pe hard discul unui calculator 

pot exista la un moment dat sute 

de mii de fişiere, ceea ce 

justifică gruparea lor în foldere. 

Lansarea în execuţie a 

aplicaţiei se poate realiza în mai 

multe moduri: 

a. Prin selectarea cu 

dublu clic a unei 

pictograme de pe 

desktop aferentă unui 

folder oarecare salvat pe desktop: 

b. Start / All Programs / Accessories / Windows Explorer 

 Interfaţa aplicaţiei conţine în principal două panouri. Cel din stânga este destinat 

prezentării sub formă arborescentă a conţinutului diferitelor medii de stocare iar cel din dreapta 

prezintă conţinutul unităţii de disc sau folderului selectat în panoul din stânga.  

Aplicaţia afişează în partea de sus a ferestrei trei taburi, cel din stânga (Organize) fiind 

folosit pentru aceesarea comenzilor mai frecvent folosite. 

Pentru a avea acces la toate comenzile disponibile trebuie afişată bara cu meniuri selectând 

Organize / Layout / Menu Bar. Comenzile afişate la selectarea tabului Organize pot fi regăsite în 

diferite meniuri derulante de pe bara cu meniuri, majoritate fiind incluse în meniul derulant Edit. 

 

 

Principalele activităţi realizate cu Windows Explorer 

Afişarea conţinutului unei unităţi de disc sau al unui folder 

 

Unităţile de disc pot fi identificate în arborele structural din panoul din stânga prin pictograma 

folosită de aplicaţie şi prin notaţie, respectiv adăugarea după identificatorul unităţii (o literă: C, D, 

etc.) a caracterului ':' (două puncte). 

În acelaşi arbore folderele (denumite directoare în alte sisteme de operare: MS-DOS, UNIX 

etc.) apar precedate de simbolul unui dosar. 
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Un folder poate avea foldere include (subfoldere). La afişarea în panoul din stânga, simbolul 

unui folder care include subfoldere este precedat de un simbol (un triunghi) a cărui aspect şi mod 

de desenare indică dacă folderul este afişat desfăşurat (împreună cu subfolderele sale) sau nu. 

Selectarea cu mouse-ul a simbolului din faţa numelui folderului comandă trecerea de la afişarea 

desfăşurată la cea compactă sau invers. 

 

Afişarea conţinutului unui folder 

 

Pentru a afişa conţinutul unui folder se selectează folderul în panoul din stânga sau, dacă este 

afişat în panoul din dreapta, se selectează în acest panou simbolul folderului cu un dublu clic. 

 

Crearea unui folder 

 

Pentru crearea unui folder se poate folosi opţiunea New Folder din Organize: 

În panoul din dreapta se va creea un nou folder având numele implicit New Folder. Numele 

apare afişat într-o casetă de editare şi poate fi imediat modificat. 

O altă soluţie este selectarea din meniul contextual afişat pentru panoul din dreapta (clic cu 

butonul drept al mouse-ului) a opţiunii New / Folder. 

 

Ştergerea unui folder (fişier) 

 

Pentru ştergerea unui folder se va selecta folderul în panoul din stânga cu butonul drept al 

mouse-ului după care se va selecta opţiunea Delete din meniul contextual. 

Opţiunea Delete este conţinută şi în meniul derulant File sau se afişează selectând tabul 

Organize. Pentru a sterge un folder folosind această variantă acesta trebuie în prealabil selectat în 

panoul din dreapta. 

Pentru fişiere, ştergerea se realizează după selectare în panoul din dreapta, fie din meniul 

contextual (clic cu butonul drept al mouse-ului) fie prin selectarea opţiunii Delete din tabul 

Organize. 

 

Redenumirea unui folder (fişier) 

 

Pentru a schimba numele unui folder sau fişier, folderul sau fişierul trebuie selectate după care 

se accesează opţiunea Rename din tabul Organize sau din meniul contextual (clic cu butonul drept 

al mouse-ului). 
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Copierea / mutarea unui folder sau fişier dintr-o locaţie în alta 

 

Iniţierea acţiunii se realizează selectând fişierul sau folderul în panoul din dreapta. După aceasta, 

dacă se copiază folderul sau fişierul se va selecta opţiunea Organize / Copy (sau Copy din meniul 

contextual) pentru copiere sau Organize / Cut pentru mutare. În ambele variante aplicaţia va realiza 

o copie a obiectului selectat, diferenţa fiind că în primul caz obiectul rămâne în continuare şi în 

folderul curent. Apoi se selectează în panoul din stânga destinaţia (folder sau o unitate de stocare 

ataşată la calculator) şi se selectează opţiunea Organize / Paste sau Paste din meniul contextual. 

Copierea pe un alt mediu de stocare (memory stick de exemplu) se 

poate realiza şi direct, selectând opţiunea Send to din meniul contextual. 

 

Modificarea modului de afişare a conţinutului folderelor 

O opţiune a aplicaţiei este posibilitatea de a modifica modul de afişare 

a informaţiei în panoul din dreapta. Schimbarea modului de afişare se 

poate realiza fie din meniul View fie acţionând butonul 

 

 

 

 

 

Inscripţionare CD/DVD  

În cazul în care computerul dvs. include un CD-writer sau un DVD-writer, aveți 

posibilitatea să copiați fișiere pe un disc inscriptibil. Acest proces este denumit inscripționare a 

unui disc. În mod implicit, Windows inscripționează discurile în format Live File System, dar poate 

alege să inscripționeze discuri și în format Mastered. 

1. Introduceți un CD sau un DVD inscriptibil în CD-writerul sau DVD-writerul computerului. 

2. În caseta de dialog care apare, faceți clic pe Inscripționare fișiere pe disc de date. 

3. În caseta de dialog Inscripționare disc, tastați un nume pentru discul respectiv, apoi faceți 

clic pe Următorul. 

Este posibil să dureze câteva minute până când discul este formatat în formatul implicit 

Live File System. După finalizarea formatării discului, se deschide un folder de disc gol. 

4. Deschideți folderul care conține fișierele pe care doriți să le inscripționați, apoi glisați 

fișierele în folderul de disc gol. 

mshelp://windows/?id=867488cc-017a-400a-9df4-a37096aac7b0#gtmt_mastered_def
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Arhivarea/dezarhivarea unor fişiere. 

Windows vă oferă posibilitatea să arhivați (comprimați) un fișier astfel încât să ocupe mai 

puțin spațiu. Acest lucru facilitează trimiterea prin e-mail sau mutarea fișierului. De asemenea, 

puteți să arhivați mai multe fișiere într-un singur folder comprimat. Acest lucru facilitează 

partajarea unui grup de fișiere. 

Se procedează astfel: 

Click cu butonul din dreapta al mouse-ului pe folderul care urmează să fie arhivat şi alegem 

Send to(Trimitere la). În meniul deschis executăm click stânga pe Compressed(zipped folder). 

   

 Pentru a deschide un fișier care a fost arhivat, trebuie mai întâi să îl dezarhivați (extrageți). 
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Ajutor și asistență 

 

Click pe Butonul Start şi aleg Help and Support sau în fereastra Windows Explorer 

executăm click pe butonul  

 

 

Închidere aplicație blocate 

Se acţionează simultan tastele ctrl+alt+delete. În fereastra deschisă alegem aplicaţia pe 

care dorim să o închidem şi apoi click pe butonul End Task (Închidere activitate).
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Accesorii Windows 

 

Odată cu instalarea sistemului de operare Windows, pe calculator sunt instalate un ansamblu 

de mici aplicaţii. Acestea pot fi lansate din accesând Start / All Programs / Accesories. 

 

Aplicatia  Notepad 

 

Notepad este editorul de texte oferit de Windows. Cu ajutorul lui se pot crea documente de 

dimensiuni reduse, în format ASCII. Avantajul acestui format este ca este recunoscut de orice 

sistem de operare. 

În mod implicit fisierele scrise în Notepad au extensia .TXT 

 

Lansare Notepad:  

Start – Programs – Accessories – Notepad – (fereastra în care se introduce text) 

Cu ajutorul unui editor de texte se pot face operatiile: 

- introducere text 

- mutarea unei portiuni de text dintr-o parte în alta a documentului 

- stergerea unor anumite portiuni din text 

Aplicatia Notepad nu permite  modificarea fonturilor sau formatarea textului, însă pune la 

dispoziţia utilizatorului o funcţie de căutare a unui şir de caractere (meniul Search, optiunea Find), 

selectarea unei porţiuni de text prin glisarea mouse-ului pe textul dorit, precum şi schimbul de 

informaţie cu Clipboard-ul (optiunile Cut, Copy, Paste din meniul Edit). De asemenea, trebuie 

reţinut faptul ca fereastră de aplicaţie Notepad poate deschide şi prelucra la un moment dat un 

singur fişier text. 
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Aplicaţia Paint 

Paint permite utilizatorilor realizarea de desene alb-negru sau color care pot fi apoi 

imprimate sau incluse în cadrul altor aplicatii Windows (de exemplu, procesorul de documente 

Word). 

Fisierele realizate în Paint sunt de tip harta de biti (bitmap) si au extensia implicita .BMP. 

Fereastra aplicaţiei PAINT 

- Bara de titlu care contine numele aplicatiei si numele fisierului deschis odata cu aceasta 

- Bara de meniu 

- Caseta ce instrumente de desenat, in partea stanga sus 

- Zona de lucru unde se realizeaza desenul 

- Caseta de culori, in partea de jos 

- Barele de defilare, orizontala si verticala 

- Bara de stare 

 

Aplicația Calculator 

Aceasta aplicatie ofera utilizatorului posibilitatea de a efectua calcule matematice complexe 

în mod similar folosirii unui calculator de buzunar. 

 Exista două tipuri de calculatoare puse la dispozitie de către acest accesoriu:  

- calculatorul standard, care permite efectuarea de calcule simple (adunare, scadere, 

înmultire, împartire etc.) si  

- calculatorul stiintific, care extinde functionalitatea calculatorului standard prin adaugarea 

unor functii matematice si statistice complexe si prin posibilitatea de a efectua calcule în 

diferite baze de numeratie.  

- Tipul de calculator utilizat se selecteaza din meniului View, folosind optiunile Standard 

si Scientific. În continuare vom prezenta functiile oferite de catre calculatorul stiintific. 
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 Calculatorul stiintific 

SIMBOL FUNCTIE 

+, -, *, / adunare, scadere, înmultire, împartire 

Sta, Dat 
deschiderea cutiei statistice si adaugarea unei 

noi valori 

Ave, Sum, s 
functii statistice pentru media aritmetica, suma 

si deviatie standard 

F-E 
trecerea de la scrierea exponentiala la cea 

normala si invers 

[, ] 
paranteze pentru a stabilii ordinea efectuarii 

operatiilor  

dms 
converteste numarul afisat în formatul grade-

minute-secunde 

Exp scrierea exponentiala a numarului afisat 

ln, log 
calcularea valorii logaritmului natural si a celui 

zecimal din numarul afisat 

sin, cos, tan functiile trigonometrice sin, cos, tg 

x^2, x^3, x^y 
ridicarea la puterea 2, 3 respectiv la o putere 

introdusa de catre utilizator 

n! factorialul numarului afisat 
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1/x inversul unui numar 

MC sterge din memorie toate valorile stocate 

MR afiseaza continutul memoriei 

MS stocheaza în memorie numarul afisat 

M+ aduna numarul afisat în memorie 

PI valoarea numarului "Pi" 

Mod restul împartirii lui x la y (x mod y) 

And, Or, Xor, Not functiile logice SI, SAU, SAU exclusiv, negare 

Lsh 

shiftare (translatie) la stânga a cifrelor binare ale 

numarului cu un numar specificat de pozitii 

(operatie echivalenta înmultirii cu puteri ale lui 

2) 

Int partea intreaga a numarului afisat 

Hex, Dec, Oct, Bin 
sistemele de numeratie hexazecimal, zecimal, 

octal, binar 

Deg, Rad, Grad 
afisarea numerelor trigonometrice în grade, 

radiani sau gradienti 

+/- schimba semnul numarului afisat 

C sterge din memorie rezultatul operatiei 

Ce sterge numarul afisat 

Back stergerea ultimei cifre a numarului afisat 

Inv 
calculeaza functiile inverse pentru toate 

functiile descrise pâna acum 

Hyp functiile hiperbolice pentru sin, cos, tan 
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Comenzi rapide utile 

Tabelul următor listează câteva dintre cele mai utile comenzi rapide de la tastatură.  

Apăsaţi Pentru 

Windows tasta siglă 

 

Deschiderea meniului Start 

ALT+TAB Comutarea între programe sau ferestre deschise 

ALT+F4 Închiderea elementului activ sau ieşirea din programul activ 

CTRL+S 
Salvarea fişierului sau documentului curent (funcţionează în majoritatea 

programelor) 

CTRL+C Copierea elementului selectat 

CTRL+X Decuparea elementului selectat 

CTRL+V Lipirea elementului selectat 

CTRL+Z Anularea unei acţiuni 

CTRL+A Selectarea tuturor elementelor dintr-un document sau dintr-o fereastră 

F1 Afişarea Ajutorului pentru un program sau pentru Windows 

tasta siglă Windows

 +F1 

Afişarea Ajutor şi Asistenţă Windows 

ESC Anularea activităţii curente 

Tastă aplicaţie  

Deschiderea unui meniu de comenzi corelat cu o selecţie dintr-un program. 

Este echivalent cu a face clic cu butonul din dreapta pe selecţie. 

 

Sfaturi pentru utilizarea în siguranţă a tastaturii 

Utilizarea corectă a tastaturii poate evita apariţia durerilor sau a leziunilor la încheieturi, mâini 

şi braţe, îndeosebi dacă utilizaţi computerul pentru perioade lungi de timp. Iată câteva sfaturi de 

ajutor pentru a evita problemele: 

 Plasaţi tastatura la nivelul coatelor. Partea de sus a braţelor trebuie să stea relaxată. 

 Centraţi tastatura în faţa dvs. Dacă tastatura are o minitastatură numerică, utilizaţi bara de 

spaţiu ca punct central. 

 Tastaţi cu mâinile şi încheieturile deasupra tastaturii, pentru a avea posibilitatea să utilizaţi 

întregul braţ pentru a ajunge la taste îndepărtate, în loc să vă întindeţi degetele. 
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 Evitaţi ţinerea palmelor sau a încheieturilor pe orice tip de suprafaţă în timp ce tastaţi. Dacă 

tastatura are un suport pentru palme, utilizaţi-l numai în timpul pauzelor de tastare. 

 În timp ce tastaţi, atingeţi uşor tastele şi ţineţi încheieturile drepte. 

 Atunci când nu tastaţi, relaxaţi-vă mâinile şi braţele. 

 Faceţi pauze mici când utilizaţi computerul, la fiecare 15-20 de minute. 

 

Securitate și utilizarea în siguranță a computerului 

Dacă vă conectați la Internet, dacă permiteți altor persoane să vă utilizeze computerul sau dacă 

partajați fișiere cu alte persoane, trebuie să urmați câțiva pași pentru a proteja computerul de 

eventuale daune. De ce? Deoarece există infractori de computere, (denumiți uneori hackeri sau 

crackeri) care atacă computerele altor persoane. Aceștia atacă direct, intrând în computerul dvs. 

prin Internet și furându-vă informațiile personale, sau indirect, creând software rău intenționat (sau 

malware) proiectat pentru a dăuna computerelor. 

Din fericire, aveți posibilitatea să vă protejați luându-vă câteva precauții simple. Acest articol 

descrie amenințările și ce trebuie să faceți pentru a vă apăra de acestea. 

Verificați starea de securitate cu Centrul de securitate Windows. 

Centrul de securitate Windows este cartierul general pentru securitatea computerului. Acesta 

vă arată starea de securitate curentă a computerului și vă recomandă tot ceea ce trebuie să faceți 

pentru creșterea siguranței computerului. Pentru a-l deschide: 

Centrul de securitate verifică în computer aceste elemente esențiale de securitate: 

 Paravan de protecție. Un paravan de protecție vă poate ajuta la protejarea computerului, 

împiedicând hackerii sau software-ul rău intenționat să aibă acces la computer. 

 Actualizare automată. Windows poate face verificări de rutină ale actualizărilor pentru 

computer și le instalează automat. 

 Protecția față de malware. Software-ul antivirus poate ajuta la protejarea computerului în 

fața virușilor, viermilor și a altor amenințări de securitate. Software-ul antispyware poate 

ajuta la protejarea computerului în fața spyware-ului și a altor software-uri potențial 

nedorite. 

 Alte setări de securitate. Centrul de securitate verifică dacă sunt corespunzătoare setările de 

securitate Internet și dacă este activat Control cont utilizator. Pentru mai multe informații, 

consultați Prezentarea generală a Controlului de cont utilizator. 
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Centrul de securitate Windows  

Dacă vreunul dintre elementele de securitate are un fundal roșu sau galben, computerul este 

posibil să fie vulnerabil la amenințări de securitate. Pentru a remedia problema, faceți clic pe un 

element pentru a-l extinde, apoi urmați instrucțiunile. 

Ce sunt avertizările de securitate? 

Dacă Windows detectează că este nevoie de securitate sporită pentru computer într-una 

dintre zonele de securitate: paravanul de protecție, actualizarea automată, protecția malware sau 

alte setări de securitate, veți observa o notificare de fiecare dată când faceți log on, până când se 

rezolvă problema. Notificările sunt afișate în zona de notificare a barei de activități. 

Notificare de securitate 

Faceți clic pe notificare pentru a deschide Centrul de securitate, unde veți afla cum se 

rezolvă problema. 

Notă 

 Pentru a dezactiva notificările de securitate sau a ascunde pictograma Centru de securitate 

din zona de notificare, deschideți Centrul de securitate, faceți clic pe Se modifică modul în 

care Centrul de securitate mă avertizează, apoi alegeți o opțiune. Cu toate că dezactivați 

notificările, Centrul de securitate va continua să verifice și să afișeze starea de securitate. 

Utilizarea paravanului de protecție 

Un paravan de protecție este un software sau un hardware care verifică informațiile venite 

de pe Internet sau dintr-o rețea, apoi fie le îndepărtează, fie le permite să treacă în computer, în 

funcție de cum ați setat paravanul de protecție. Astfel, un paravan de protecție ajută la împiedicarea 

hackerilor și a software-ului rău intenționat să aibă acces la computer. Paravanul de protecție 

Windows este inclus în Windows și este activat automat. 

Utilizarea protecției față de viruși 

Virușii, viermii și caii troieni sunt programe create de hackeri, care utilizează Internetul 

pentru a infecta computere vulnerabile. Virușii și viermii se pot reproduce de la computer la 

computer, în timp ce caii troieni intră într-un computer ascunzându-se într-un program aparent 

legitim, cum ar fi un economizor de ecran. Virușii, viermii și caii troieni destructivi pot să șteargă 



 

30 

informații din hard disk sau să dezactiveze complet computerul. Alții nu cauzează daune directe, 

dar înrăutățesc performanța și stabilitatea computerului. 

Programele antivirus scanează poșta electronică și alte fișiere din computer căutând viruși, 

viermi și cai troieni. Dacă este găsit unul, programul antivirus fie îl pune în carantină (izolează), 

fie îl șterge în întregime înainte de a deteriora computerul și fișierele. 

Windows nu are un program antivirus inclus, dar este posibil ca producătorul de computere 

să fi instalat unul. Verificați Centrul de securitate pentru a afla dacă există protecție antivirus pe 

computer. Dacă nu, vizitați pagina Web Microsoft Antivirus Partners pentru a găsi un program 

antivirus. 

Deoarece în fiecare zi sunt identificați noi viruși, este important să selectați un program 

antivirus cu capacitate de actualizare automată. Atunci când software-ul antivirus este actualizat, 

acesta adaugă virușii noi în lista de viruși, pe care îi caută, ajutând la protejarea computerului de 

noi atacuri. Dacă lista de viruși este depășită, computerul este vulnerabil la amenințări noi. 

Actualizările cer de obicei o taxă anuală de abonare. Păstrați permanent abonarea pentru a primi 

actualizări regulate. 

Avertisment 

 Dacă nu utilizați un software antivirus, expuneți computerul la deteriorare din cauza 

software-ului rău intenționat. De asemenea, vă asumați riscul de a răspândi viruși în alte 

computere. 

Utilizarea protecției antispyware 

Spyware-ul este un software care poate să afișeze reclame, să colecteze informații despre 

dvs. sau să modifice setările din computer, de obicei fără a obține aprobare. De exemplu, spyware-

ul poate să instaleze bare de instrumente nedorite, linkuri sau preferințe în browserul Web, să 

modifice pagina de pornire implicită sau să afișeze frecvent reclame pop-up. Unele spyware-uri nu 

afișează niciun indiciu pentru a le detecta, dar colectează în secret informații sensibile, cum ar fi 

care site-uri Web vizitați sau ce text scrieți. Majoritatea programelor spyware sunt instalate prin 

intermediul unui software gratuit pe care îl descărcați, dar în unele cazuri rezultă o infecție spyware 

numai din simpla vizitare a unui site Web. 

Pentru a ajuta la protejarea computerului de spyware, utilizați un program antispyware. 

Această versiune de Windows are un program antispyware inclus, denumit Windows Defender, 

care este activat implicit. Windows Defender vă avertizează atunci când un spyware încearcă să se 
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auto-instaleze pe computer. De asemenea, acesta poate să scaneze computerul în căutare de 

spyware existent și să îl elimine. 

Deoarece în fiecare zi apar noi riscuri spyware, Windows Defender trebuie actualizat în 

mod regulat pentru a detecta și a vă apăra de cele mai noi amenințări spyware. Windows Defender 

este actualizat după cum este necesar, atunci când actualizați Windows. Pentru nivelul cel mai 

ridicat de protecție, setați Windows să instaleze automat actualizările (vedeți mai jos). 

Actualizarea automată Windows 

Microsoft oferă în mod regulat actualizări automate importante de Windows, care ajută la 

protejarea computerului în fața virușilor noi și a altor amenințări ale securității. Pentru a vă asigura 

că primiți aceste actualizări cât mai repede posibil, activați actualizarea automată. Astfel, nu trebuie 

să vă îngrijorați că de pe computer lipsesc remedieri critice pentru Windows. 

Actualizările se descărcă „în spatele scenei”, atunci când sunteți conectat la Internet. 

Actualizările se instalează la ora 3:00 AM, în cazul în care nu specificați o altă oră. Dacă închideți 

computerul înainte de acest moment, instalați actualizări înainte de a închide computerul. Altfel, 

Windows le va instala la următoarea deschidere a computerului. 

Pentru a activa actualizarea automată 

1. Faceți clic pentru a deschide Windows Update. 

2. Faceți clic pe Modificare setări. 

3. Asigurați-vă că ați selectat Se instalează automat actualizările (recomandat). Windows va 

instala actualizările importante în computer când acestea devin disponibile. Actualizările 

importante asigură beneficii semnificative, precum securitate și fiabilitate îmbunătățite. 

4. Sub Actualizări recomandate, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare Se includ 

actualizările recomandate când se descarcă, se instalează sau se anunță actualizările, apoi 

faceți clic pe OK. Actualizările recomandate se pot referi la probleme care nu sunt critice 

și contribuie la îmbunătățirea experienței pe computer. Dacă vi se solicită o parolă de 

administrator sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea. 

Sfaturi pentru utilizarea în siguranță a poștei electronice și a Webului 

 Fiți precauți atunci când deschideți atașări de poștă electronică. Atașările de poștă 

electronică (fișiere atașate mesajelor de poștă electronică) sunt o sursă principală de 

infectare cu viruși. Nu deschideți niciodată o atașare primită de la o persoană necunoscută. 
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În cazul în care cunoașteți expeditorul, dar nu așteptați o atașare, verificați dacă expeditorul 

chiar v-a trimis atașarea, înainte de a o deschide.  

 Păstrați cu grijă informațiile personale. Dacă un site Web vă cere un număr de carte de 

credit, informații bancare sau alte informații personale, asigurați-vă că site-ul Web este de 

încredere și verificați dacă sistemul său de tranzacție este unul sigur.  

 Utilizați Filtru pentru înșelătorie în Internet Explorer. Înșelătoria este obiceiul de crea 

mesaje de poștă electronică și site-uri Web frauduloase, pentru a înșela utilizatorii de 

computer, făcându-i să-și dezvăluie informații personale sau financiare. Mesajul de poștă 

electronică sau site-ul Web fraudulos lasă impresia că provine dintr-o sursă de încredere, 

cum ar fi o bancă, o firmă de cărți de credit sau un vânzător online respectabil. Filtrul pentru 

înșelătorie ajută la detectarea site-urilor Web care caută să vă înșele, pentru a vă proteja de 

escrocherii. 

 Fiți atenți atunci când faceți clic pe hyperlinkuri în mesaje de poștă electronică. 

Hyperlinkurile (legături care deschid site-uri Web atunci când faceți clic pe acestea) sunt 

utilizate adesea ca părți ale unei înșelătorii și a unei escrocherii spyware, dar pot transmite 

și viruși. Faceți clic numai pe linkurile din mesajele de poștă electronică în care aveți 

încredere. 

 Instalați programe de completare numai din site-uri Web în care aveți încredere. Programe 

de completare pentru browserul Web, printre care controale ActiveX, permit paginilor Web 

să afișeze elemente cu ar fi bare de instrumente, cotații bursiere, clipuri video și animație. 

Totuși, programele de completare pot instala și spyware sau alt software rău intenționat. 

Dacă un site Web vă cere să instalați un program de completare, asigurați-vă că site-ul este 

de încredere înainte de a face acest lucru.  
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