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Argument
Lucrarea de faţă s-a născut dintr-o idee mai veche, pornită dintr-o constatare: lipsa
materialului de studiu atât pe un suport de hârtie cât şi pe un suport online. Această lucrare prin
cuprinsul ei, este un material la îndemâna tuturor, celor care vor să citească şi să asimileze
cunoştinţe în studiul informaticii. Lucrarea a fost creată pentru elevii din ciclurile primare şi
gimnaziale, pentru publicul larg care urmăreşte iniţierea în lumea informaticii şi pentru cei care
vor să aprofundeze utilizarea calculatorului personal.
Materialul a fost strâns în mai multe etape pornind chiar de pe băncile studenţiei, chiar
din primul curs de informatică şi ajungând, la rândul meu profesor în şcoală, am pregătit şi
îndrumat elevii în crearea şi elaboarea unor referate sau chiar eseuri de ansamblu la care am
lucrat împreună şi care fac parte din componenţa lucrării de faţă.
Deoarece România se îndreaptă spre societatea informaţională, se întrevede nevoia ca
încă din cele mai fragede vârste, copii sa fie pregătiţi pentru un contact benefic pentru lumea in
care trăiesc. In acest sens gândindu-ne ca in termeni sociali calitatea vieţii va depinde de foarte
mult de cum si unde societatea informaţională este implementată, să ne preocupe crearea unui
cadru propice fundamentat in termeni reali pe realizarea unui proiect de activitate si crearea unui
laborator de informatica bazate pe tehnologia informaţiei.
Creând acest cadru am urmărit simularea unor demersuri interactive care sa conducă la o
mai mare eficienta a învăţării şcolare si la plasarea elevului in centrul actului educaţional.
Contribuţia computerului si a Internet- ului la educaţia si dezvoltarea in plan personal a
elevilor scolii noastre se doreşte a fi privita ca element de sine stătător, ca o disciplina de sine
stătătoare, numita sugestiv “Prietenul meu calculatorul”, cat si o preocupare cu caracter
interdisciplinar.
Primul obiectiv este legat de formarea la elev a unor deprinderi legate de comunicarea
informaţiei, controlul si monitorizarea informaţiei, modelarea evenimentelor, integrarea in
societate. Dezvoltarea studiului acestei discipline se concretizează si in activităţile de învăţare pe
care le orientam spre dezvoltarea la elevi a următoarelor abilităţi:
 să ia decizii in alegerea datelor utile si a surselor date
 sa adopte o varietate de posibilităţi de a sorta, organiza si prezenta datele
 sa pună întrebări care pot fi probate cu date si la care se pot da răspunsuri clare
 sa utilizeze cunoştinţele dobândite in scopul obţinerii altor cunoştinţe noi
 sa analizeze si sa facă conexiuni logice intre informaţii
 sa fie capabili sa aplice si sa dezvolte noţiunile de tehnologia informaţiei in studiul altor
discipline.
Altfel spus, tehnologia informaţiei reprezintă viitorul pentru predarea si învăţarea
interdisciplinara.
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Motivația

1.

Cunoaşterea, înŃelegerea şi utilizarea conceptelor specifice
tehnologiei informaŃiei.

2.

Dezvoltarea capacităŃii de prelucrare a informaŃiei, folosind
mijloace de procesare şi metode specifice de prelucrare
primară şi complexă a acesteia.

3.

Dezvoltarea capacităŃii de explorare/investigare pentru
rezolvarea unor probleme, dezvoltarea spiritului inventiv şi
creator pentru realizarea unui produs cu ajutorul
calculatorului.

4.

Dezvoltarea interesului şi a motivaŃiei pentru utilizarea
tehnologiei informaŃiei şi comunicării ca sursă de cunoaştere a
lumii înconjurătoare şi a societăŃii.
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PROTECŢIA MUNCII ŞI NORMELE METODOLOGICE PRIVIND
UTILIZAREA UNUI LABORATOR INFORMATIZAT
Laboratorul de informatică este în special conceput pentru elevi pentru aprofundarea şi
consolidarea cunoştinţelor în studiul informaticii. Prizele de curent sunt amplasate de obicei în
aşa fel încât accesul elevilor să nu fie permis sau expus.
Accesul la cablurile sub tensiune fiind pe cât posibil ascuns. De obicei aceste cabluri sunt
amplasate în spatele birourilor de lucru.
ATENTIE!!!
Atribuţiunile şi drepturile elevilor în laboratorul de informatică:
1.Nu au dreptul de a atinge cablurile sau firele aflate sub tensiune.
2.Au dreptul de a manevra tastatura sau mouse-ul doar la cerinţele profesorului.
3.Nu vom accesa butonul de pornire\oprire al staţiei de lucru decât cu acordul
profesorului.
4.Introducerea discurilor flexibile, optice în staţiile de lucru nu este permis,
acestea pot fi introduse doar la salvarea de programe, aplicaţii elaborate de elevi.
5.Staţiile de lucru la sfârşit de semestru trebuie curăţate de fişierele pe care le
avem în USER-ul nostru salvând datele pe discuri.
6.Respectarea fişierelor a altor colegi mai mici sau mai mari. Nu vom şterge nu
vom modifica sau nu vom accesa fişierele altor persoane. Protejarea propriilor documente
salvându-le pe acestea pe un disck.
7.Nu vom deteriora staţiile de lucru, mobilierul sau materialele necesare pentru
buna desfăşurare a lecţiilor.
După ce normele mai sus menţionate au fost reamintite se va întocmi un tabel nominal cu
semnătura fiecărui elev ţinând cont ca acestea sa fie respectate.
Prezentarea laboratorului:
Nr. staţii de lucru
Nr. birouri
Nr. scaune
Amplasarea prizelor
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Regulile de comportament care trebuiesc respectate între noi şi ceilalţi utilizatori ai
calculatoarelor:
 Respectul faţă de munca ta şi faţă de ceilalţi utilizatori
 Nu folosi programe pirat ci cumpăra-le cu forme legale de la producători
sau distribuitorii acestuia.
 Nu este voie să creem viruşi informatici şi nu e voie să îi răspândim pe
aceştea chiar dacă din greşela acesta a poposit în PC-ul propriu.
 Nu căuta să-ţi demonstrezi „profesionalismul” atacând serverele de
internet.
 Fii de bună credinţă în lumea calculatoarelor.
 Ajută-i din toată inima şi cu modestie pe cei ce vor să înveţe să lucreze pe
calculator.
 Împărtăşeşte tot ce ştii celor ce vor să afle informaţia despre un program
sau o procedură de lucru fără să fii renumerat în schimb.
 Nu încerca să distribui CD-uri sau DVD-uri copiate cu programe, sisteme
de operare, chiar jocuri. Poţi doar propriile programe.
 Respectarea dreptului de autor.

1. CE ESTE INFORMATICA?
1.1.

Scurt istoric al calculatoarelor

În scurta lor istorie de aproximativ 70 de ani industria calculatoarelor a cunoscut o
dezvoltare spectaculoasă.
Raportând caracteristicile şi performanţele primelor realizări: volum, capacitate de
memorie, viteză de lucru, consum; cu cele ale ultimilor realizări, se poate afirma că domeniul se
caracterizează, printr-o dinamică deosebită.
Pornind din anul 1938 se pot delimita 5 generaţii distincte până în momentul de faţă,
diferenţa dintre ele fiind determinată în special de tehnologie.
Calculatoarele din prima generaţie (1938-1952) se concretizează printr-un volum foarte
mare, consum foarte mare, viteza şi capacitate de memorie mici. Ele au fost construite cu relee
electromecanice şi mai apoi cu tuburi electronice.
Partea hardware era complexă, iar ca volum mare şi scump, referitor la partea de
programe (software) nu s-a lucrat decât în condiţie maximă, ceea ce ducea la o utilizare foarte
greoaie a acestor calculatoare. Din această generaţie amintim: ENIAC (Electronical Numerical
Integrator and Computer) şi EDVAC (Electronic Discret Variable Computer) construite în
Universitatea din Pennsylvania.
A doua generaţie este localizată în perioada 1952-1963 şi se caracterizează prin
utilizarea tranzistoarelor şi diodelor. Au fost construite circuite logice cu aceste componente.
Atât dimensiunile cât şi consumul erau reduse. În această perioadă apar plăcile imprimate şi
memoria magnetică.
Software: FORTRAN(Formula Translation) în 1956, COBOL(Common Business
Oriented Language) în 1959. Tot în această perioadă apar primele inovaţii arhitecturale care au
condus mai apoi la dezvoltarea procesării paralele.
Perioada 1962-1975 corespunde generaţiei a treia de calculatoare, fiind o perioada de
salt calitativ şi de răspândire puternică a sistemelor de calcul. S-au folosit circuite integrate pe
scară mică(SSI) şi medie(MSI) ceea ce a condus la scăderea accentuată a volumului, a
consumului, şi la creşterea puternică a vitezei de lucru. Periferia s-a dezvoltat mult
diversificându-se şi oferind memorie de masă, de capacitate din ce în ce mai mare. În această
perioadă au fost construite câteva calculatoare din clasa superioară, care au implementat
concepte ale procesării paralele IBM 360/91M sistem multiprocesor performant.
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Începând cu anul 1972 au apărut primele realizări încadrate în generaţia a-4-a de
calculatoare. Se caracterizează prin viteza mare de lucru, capacităţi mari de memorie,
miniaturizare, care la rândul ei a determinat scăderea semnificativă a volumului, consumului şi a
preţului.
O ultimă generaţie datează din anii 1994 care şi în prezent rezistă. Această generaţie a
revoluţionat tehnica de calcul odată cu apariţia procesoarelor pentium. Această generaţie se
împarte până la ora actuală în practic încă patru subgeneraţii mai mici şi într-un timp foarte scurt:
Pentium I, Pentium II, Pentium III, Pentium IV. Aceasta se caracterizează printr-o viteză de
lucru mult mai mare decât toate celelalte generaţii, ocuparea spaţiului cât mai mic, consum de
energie extrem de redus faţă de calculatoarele iniţiale, preţul acestora variază în funcţie de
configuraţie.

1.2. Conceptul de informatică şi calculator
La noi calculator este format din verbul a calcula plus sufixul –tor , folosit atât pentru
calculatorul în sine PC (Personall Computer), cât şi pentru calculatorul de buzunar care ajută
doar la executarea unor calcule matematice simple.
Specia umana a creat unelte, maşini care să-i faciliteze muncile dificile sau periculoase.
Pentru a prelucra informaţia omul a creat calculatorul. Prelucrarea informaţiei este veche de
când lumea, prelucrându-se involuntar. Prelucrarea voluntară a informaţiei s-a făcut însă atunci
când babilonienii au scris primele semne pe tăbliţele de lut. Deci prima manifestare a prelucrării
informaţiei a fost scrisul.
Încă din antichitate sunt puse în evidenţă tipuri de prelucrare a informaţiei:
- prelucrarea textelor = scrisul
- prelucrarea numerelor = calcul numeric
Prin definiţie un calculator este o maşină care trebuie să ştie să modeleze şi să
manevreze informaţia.
Pentru un calculator informaţia este atât materie primă cât şi produs finit.
La baza dezvoltării tehnicii de calcul au stat:
- teoria informaţiei
- circuitele electronice active
Pornind de la aceste două elemente sistemul de numeraţie se numeşte sistemul binar.
Muncile grele au fost preluate de calculator. Unele procese sunt controlate de către
calculator pentru a evita accidentele(centrale nucleare, tehnologii chimice, avioane şi controlul
acestora, navete spaţiale, etc. Calculatoarele aducând cu ele cuvinte noi în vocabular sau
atribuind cuvintelor vechi sensuri noi (fişier, înregistrare, program).
Folosirea calculatorului a dus la apariţia unei noi ştiinţe şi a unui nou domeniu de
activitate: informatica.
Informatica reprezintă un complex de discipline prin care se asigură prelucrarea
raţională a informaţiilor prin intermediul maşinilor automate.
Unitatea de măsura a informaţiei este bit-ul.
1byte=1octet=8biţi
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•

bit-ul (BInary digiT), este cea mai mică unitate de informaţie. Un bit poate avea două
valori logice: 0 şi 1. semnale de tact. Informaţia semnificativă se obţine prin combinarea
biţilor în unităţi de informaţie mai mari. Bitul este utilizat pentru măsurarea vitezei de
transfer a datelor (biţi/secundă).
• byte-ul (BInary TErm), sau octetul (simbolizat prin B), este format din 8 biţi consecutivi,
este unitatea de informaţie care stochează un caracter.
Multiplii byte-ului sunt:
◊ kilobyte-ul - 1kB=1024B
◊ megabyte-ul 1MB=1024kB=1048576B
◊ gigabyte-ul 1GB=1024MB=1073741824B.
Byte-ul este utilizat la măsurarea capacităţii de stocare (KB,MB,GB).
Calculatorul este o maşină care prelucrează automat informaţia.

1.3. Funcţiile de bază ale unei maşini de calcul
Pentru ca un calculator să funcţioneze corect trebuie să îndeplinească următoarele funcţii:
• funcţia de comandă şi control
• funcţia de memorare
• funcţia de prelucrare
• funcţia de intrare – ieşire (input/output).
Calculatorul este, în esenţă, un ansamblu de componente cu funcţionare specifică având
ca scop prelucrarea datelor. Componentele ansamblului se împart în două mari categorii:
 hardware (aparatura propriu-zisă),
 software (instrucţiuni, date care formează programe, aplicaţii).
Calculatorul este o maşină programabilă, cu două caracteristici:
 răspunde într-un mod bine definit la un set de instrucţiuni bine definite,
 execută o secvenţă de instrucţiuni înregistrată (program).

1.4. Clasificarea calculatoarelor
Clasificarea calculatoarelor după mărimi şi putere duce la următoarele categorii, destinate
unor activităţi specifice:
• calculatorul personal (Personal Computer, PC): un ansamblu de dimensiuni mici,
destinat unui utilizator singular. Funcţionarea se bazează pe un microprocesor. Cuprinde
următoarele componente minimale: unitatea centrală, tastatura, monitorul şi un dispozitiv
de stocare pentru salvarea datelor.
• staţia de lucru (Workstation), este un calculator performant destinat proiectării grafice
folosit tot de un utilizator . Este asemănătoare calculatorului personal, însă dispune de
unul sau mai multe microprocesoare puternice şi de un monitor performant. Este utilizată
pentru proiectarea asistată de calculator, prelucrare grafică.
• minicalculatorul, destinat utilizării multiple, este capabil să deservească simultan un
număr de până la 200 de utilizatori.
• supercalculatorul, un calculator multiprocesor extrem de rapid, capabil să execute sute de
milioane de instrucţiuni pe secundă. Folosit în general ca şi server sau în unele aplicaţii
care necesită un calculator ultraperformant.

8

Fanea Mihai

MANUAL TIC ONLINE

1.5. Câteva domenii în care sunt folosite cu succes maşinile de calcul
Calculatoarele sunt folosite aproape în toate domeniile.
Cu ajutorul acestora
 Elevii sunt pregătiţi în şcoli, se ţine evidenţa acestora, se monitorizează
evidenţa fiecărui elev, sunt expuse lecţii, etc
 Magazine pentru gestionarea stocului, documentelor (facturi, chitanţe,
recepţii, documente de mişcare a mărfurilor)
 Bănci gestionează şi clasifică tranzacţiile financiare, păstrează legăturile
interbancare pentru verificarea clienţilor, tranzacţii interbancare naţionale
şi chiar internaţionale.
 Mişcarea trenurilor, emiterea biletelor de călătorie, monitorizarea şi
verificarea traficului feroviar.
 Monitorizarea traficului aerian, se coordonează zborurile avioanelor, se
conduc avioanele, computere de bord
 Monitorizarea traficului maritim, coordonarea şi descărcarea barjelor.
 Nave spaţiale, sonde computerizate care monitorizează şi culeg
informaţii despre planetele sistemului solar.
 Meteorologie, meteorologii culeg şi interpretează informaţiile necesare
pentru buletinele meteorologice.
 Staţii de urmărire protecţie şi pază.
 Posturi de radio şi televiziune, studiouri cinematografice.
Ar mai fi foarte multe domenii de activitate unde calculatorul este de ajutor şi chiar este
nevoie de el, lista de mai sus este incompletă desigur, aceasta ar putea fi îmbogăţită cu aproape
orice domeniu.

1.6. Calculatorul personal
Acasă calculatorul îl putem folosi:
 Să scriem scrisori, documente.
 Să ne conectăm la internet şi să culegem informaţii din orice domeniu de
activitate, salvându-le pe acestea pe un disck.
 Să comunicăm prin poşta electronică, cea mai rapidă de până acum, să
trimitem şi să primim mesaje prin e-mail.
 Să dialogăm prin text prin voce, sau web cam cu alte persoane indiferent
de locul unde s-ar afla la preţul unei convorbiri telefonice locale, sau în
cazuri mai fericite chiar mai ieftin.
 Să consultăm dicţionare atât cuvinte cât şi chiar traduceri a unor texte din
alte limbi de circulaţie internaţională, sau unele enciclopedii .
 Să vizionăm filme, să ascultăm muzică în manieră modernă filtrând şi
producând o acurateţe a sunetului de invidiat.
 Să jucăm nenumărate jocuri.
 Şi multe altele.

1.7. Clasificarea calculatoarelor personale
Calculatoarele pentru uz individual sunt de două tipuri, calculatoarele personale de birou
(desktop computers Figura 1.7-1) care sunt dependente de o sursă de energie şi de obicei nu sunt
transportabile, şi calculatoarele personale portabile (laptop Figura 1.7-2) care nu este dependent
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de o sursă de energie deoarece este prevăzut cu acumulatori care se pot reîncărca; acest tip de
calculatoare sunt mult mai mici şi sunt transportabile.

Figura 1.7-1

Figura 1.7-2

2. COMPARTIMENTAREA ŞI FORMAREA DEPARTAMENTELOR
PENTRU CERCETAREA ŞI STUDIEREA CALCULATORULUI
Până în momentul de faţă Informatica este divizată în mai multe subdomenii.
Arhitectura calculatoarelor (ASCL) studiază modul de organizare şi conectarea
componentelor hardware pentru a obţine un sistem eficient, sigur şi util.
Sisteme de operare (SO) studiază organizarea programelor care controlează şi
coordonează toate operaţiile din sistemul de calcul.
Algoritmi şi structuri de date (ASD) studiază metodele de obţinere a unor aplicaţii
care să prelucreze unele clase de informaţii, modul de reprezentare al lor precum şi
metodele de optimizare a paşilor necesari pentru realizarea aplicaţiilor.
Limbaje de programare (LP) studiază limbajele prin care vor fi reprezentaţi
algoritmii şi structurile de date astfel încât aplicaţia să poată fi prelucrată.
Imaginea programării studiază metodele prin care poate fi automatizată activitatea
de proiectare a aplicaţiilor, de prelucrare a informaţiilor.
Calcule numerice şi simbolice (CNS) studiază descrierea fenomenelor din lumea
reală prin intermediul formulelor matematice, care pot fi manevrate algebric uşor de
descris prin algoritmi.
Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD) studiază modul în care pot fi
organizate cantităţi mari de date ce nu necesită în prelucrare calcule matematice
complexe. Este cazul informaţiilor prelucrate în procesele economico-sociale, în
întreprinderi şi în administraţie. Prelucrarea datelor se va face eficient şi cu securitatea
acestora.
Inteligenta artificiala (IA) studiază modul în care pot fi automatizate aplicaţiile pe
care omul le realizează prin metodele ,,inteligente’’ care sunt dificil de descris şi de
caracterizat cu ajutorul algoritmilor.
Animaţie şi Robotica (AR) studiază modelele prin care pot fi generate şi prelucrate
imaginile şi modul în care se poate răspunde unei situaţii din exterior prin acţionarea
unui robot.
Informatica
Arhitectura sistemelor de
calcul

Sisteme de operare
Calcule numerice
şi simbolice

Algoritmi şi structuri de
date

Inteligenţa artificială
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Limbaje de programare
Ingineria programării

Animaţie si robotica
Sisteme de gestiune a
bazelor de date.

3. SISTEMUL DE CALCUL
3.1. Enumerarea şi exemplificarea unui sistem de calcul
Un sistem, o configuraţie minimală a unui PC, este formată din:
•
•
•
•

Unitatea centrală
Tastatură
Mouse
Monitor

Iar pentru o configuraţie completă mai adăugăm următoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imprimantă
Scanner
Boxe
Modem
Joistick
Tabletă grafică
Microfon
Video proiector
Cameră digitală (webcam)
Memory stick
Plotter

Sub denumirea genetică de hardware se regăsesc toate componentele fizice ale
calculatorului. În linii foarte mari, elementele calculatorului sunt cele care se văd:
• unitatea centrală, care se prezintă sub forma unei carcase în care sunt conţinute
componentele electronice: sursa de alimentare, procesorul, placa de bază, memoria RAM
(pentru stocarea temporară a datelor), discul dur (hard disck) etc. Unitatea prezintă un
panou frontal pe care se află butoanele de pornire/oprire şi reset, led-urile care
semnalează funcţionarea sistemului şi activitatea hard disck-ului şi a reţelei şi
dispozitivele de stocare permanentă a datelor pe suport magnetic extern (unităţi de
dischetă (floppy), CD-ROM, şi un panou în spate unde există prizele de conectare pentru
monitor, tastatură, mouse, imprimantă, reţea etc.
• echipamente de intrare a datelor: tastatură, mouse, joistick, tabletă grafică, modem,
microfon, cameră digitală (webcam) etc.,
• echipamente de ieşire a datelor: monitor, difuzoare de sunet,
• alte periferice: scanner, imprimantă, unităţi de stocare externe etc.
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În funcţie de utilizarea ulterioară a calculatorului, se determină care din componentele
hardware sunt necesare. Se aleg astfel: procesorul, placa de bază, memoria, placa video şi
unităţile de stocare de date, monitorul, tastatura, mouse-ul şi carcasa, după criterii specifice. Pe
lângă acestea calculatorul poate fi dotat şi cu hardware specific anumitor aplicaţii, cum ar fi
plăci de achiziţie de date, de prelucrare video, de sunet, de reţea etc.

3.2. Exemplificarea schematică a componentelor sistemului de calcul

Monitorul

Imprimanta

Boxe

Unitatea centrala

Tastatura

Mouse
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4. DISPOZITIVE PERIFERICE DE INTRARE ŞI INDICARE
4.1 Tastatura
Tastatura este principalul dispozitiv de introducere a datelor şi a comenzilor în calculator.
Se prezintă ca o colecţie de taste cu litere, cifre şi semne speciale precum şi o serie de taste
funcţionale.
Dispunerea standard a caracterelor pe tastatură poarta numele de „QWERTY”. Există în
prezent dispuneri diferite şi seturi de caractere care să acopere necesarul lucrului în orice limbă.
De exemplu pentru limba româna, care cere prezenţa caracterelor diacritice, dispunerea tastelor
pe tastatura este prezentată în (Figura 4.1-1):

Figura 4.1-1.

Funcţionarea sa corectă este asigurată de microprocesorul Intel 8086 care coordonează
toate operaţiile de introducere, memorează temporar până la 20 caractere.

4.1.1 Tastele
Amplasarea tastelor pe o tastatură standard cu 101 key sau butoane nu este întâmplătoare;
tastele sunt împărţite în aşa fel încât cu ambele mâini să poată fi cuprinsă toată tastatura.
Tastele pe o tastatură sunt asemenea cu cele de la o maşină de scris.
1. Enter – pune în aplicare o comandă, iar într-o aplicaţie trece la un
rând nou.
2. Esc – iese dintr-o aplicaţie, de obicei reîntoarce la meniul
principal.
3. Caps Lock - când este activată toate caracterele vor fi scrise cu
literă mare, iar când este dezactivată toate caracterele vor fi scrise
cu litere mici.
4. Num Lock – activează sau dezactivează tastele numerice din
dreapta tastaturii.
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5. Tab – lasă spaţiu de 8 caractere, într-o aplicaţie lasă spaţiu de
alineat, iar în Norton Commander sau Windows-Total Commander
muta cursorul între ferestre.
6. Space – lasă spaţiu de un caracter.
7. Shift – în combinaţie cu tastele alfabetului le scrie pe acestea cu
literă mare, iar în combinaţie cu tastele numerice va scrie simbolul
acestora.
8. Backspace – şterge caracterele de la dreapta la stânga.
9. Delete / Del – şterge caracterele de la stânga la dreapta sau
caracterul de deasupra cursorului eventual fişiere, directoare.
10. Insert – inserează modul de lucru.
11. Home – salt cursor la început de linie, sau a rândului.
12. End - salt cursor la sfârşit de linie, sau a rândului.
13. Page Up – salt cursor o pagină în sus.
14. Page Down – salt cursor o pagină în jos.
15. Print Screen – listează la imprimantă o pagină de ecran, sau
memorează o pagină de ecran iar apoi aceasta se poate folosi în
diferite documente.
16. Pause – opreşte derularea textului în momentul apăsării acesteia,
iar la o apăsare a altei taste derularea continuă.
Tastele de la A-Z sunt tastele alfabetice, iar cele de la 0-9 sunt tastele numerice şi
împreună formează tastele alfanumerice.

4.1.2. Mouse-ul
Mouse-ul – este un periferic larg utilizat care face parte din categoria dispozitivelor de
indicare, prin intermediul lui putându-se realiza manipularea informaţiilor sau imaginilor pe
ecran şi chiar lansarea în execuţie a unor comenzi.
Mouse-ul a fost inventat în 1963, de către Douglas Engelbart, cercetător la Stanford Research
Center de pe lângă Stanford University, California, SUA. Producţia a început-o firma Xerox în
1970. Mouse-ul eliberează utilizatorul de restricţiile impuse de tastatură, mai ales în lucrul cu
interfeţe grafice. Este echipamentul care comandă mişcarea cursorului pe ecran. Conectarea la
desktop se poate face cu ajutorul unui cablu pe portul serial, pe portul PS2 sau pe portul USB.
Exista şi mouse-ul „cordless” (fără fir), care se bazează pe o comunicare cu calculatorul prin
unde radio sau infraroşii.

4.1.3. Scanner-ul
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Scanner-ul – este un dispozitiv de intrare prin intermediul lui introducem imagini,
înscrisuri sau chiar texte după fotografii.
Scanner-ul este un dispozitiv care „citeşte” de pe hârtie informaţii tipărite (texte, imagini) şi le
converteşte într-o formă pe care calculatorul o recunoaşte. Scanner-ul „digitizează” imaginea,
adică o transformă într-un caroiaj de puncte.
Scanner-ele nu fac deosebirea între imaginea grafică şi text, aşadar textul care a fost
„scanat” nu se va putea edita direct. Acest lucru este posibil prin utilizarea unui sistem de
recunoaştere a caracterelor ASCII. Majoritatea scanner-elor se achiziţionează împreună cu acest
sistem.
Caracteristicile scanner-elor:
• rezoluţia Valorile uzuale sunt între 72 şi 600 dpi.
• Nr de pixeli. Cu cât acest număr de pixeli este mai mare, cu atât imaginea obţinută este
mai aproape de realitate.
• forma şi dimensiunea (scanner-ele pot fi manuale, de birou sau proiectoare pentru
imagini mari. Cele mai uzuale sunt scanner-ele de birou în format A4.

5. DISPOZITIVE PERIFERICE DE IEŞIRE
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5.1. Monitorul
Monitorul –este dispozitivul standard de ieşire a sistemului, destinat afişării datelor în
regim alfanumeric şi grafic.
Unitatea de afişare pe ecranul monitorului este pixelul. Totalitatea numărului de pixeli de
pe suprafaţa unui monitor formează rezoluţia monitorului.

Tipuri de monitoare
•

•

Tipul CGA (Color Graphic Adapter ) care suportă o rezoluţie de
 în regim graphic 320x200 pixeli
 în regim alfanumeric 640x200 pixeli
 4 culori
Tipul EGA (Extender Graphic Adapter) care suportă o rezoluţie de

 în regim alfanumeric şi grafic 640x350 pixeli


•

64 culori

Tipul VGA (Video Graphic Array ) care suportă o rezoluţie de
 în regim alfanumeric şi grafic 800x600 pixeli


•

256 culori

Tipul SVGA ( Super Video Graphic Array ) care suportă o rezoluţie de
 în regim alfanumeric şi grafic 1024x768 pixeli



•



milioane de culori
High Color (16 bit)
True Color (32 bit)

Tipul Hercules
 monocrom

•

Tipul XGA (eXtended Graphics Array) care suportă o rezoluţie de
 În regim alfanumeric 800x600 pixeli în 16,8 milioane de culori sau 1024x768 pixeli
în 65536 de culori
•

Majoritatea monitoarelor folosesc tehnologia UXGA (Ultra XGA). Aceasta oferă suport
pentru 16,8 milioane de culori cu rezoluţii de până la 1600x1200 pixeli, depinzând de
dimensiunea memoriei plăcii grafice.

Monitoarele diferă şi prin mărimea lor:
 10”, 12”, 14”, 15”, 17”, 21”,…
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Cele mai întâlnite dimensiuni ale diagonalei sunt de 15, 17, 19 şi 21 inch.
Diagonalele ecranelor de la sistemele portabile sunt mai mici şi variază între 12 şi
15 inch. De notat că o diagonală de 15 inch pentru un ecran LCD echivalează cu o
diagonală de 17 inch pe un ecran CRT.
 Rata de reîmprospătare (pentru monitoarele CRT) reprezintă numărul de imagini
afişate pe ecran într-o secundă. Dacă monitorul oferă o rată de reîmprospătare de
72 Hz, înseamnă că toţi pixelii ecranului sunt reîmprospătaţi de 72 de ori pe
secundă. Aceasta putând afecta vederea utilizatorului care se află în faţa
calculatorului. Atunci când rata de reîmprospătare este mai mică de 72 Hz, ochiul
uman va conduce la o obosire prematură şi apariţia durerii de cap.
Dintre toate echipamentele periferice de ieşire, monitorul este de departe cel mai utilizat.
Majoritatea monitoarelor calculatoarelor de birou folosesc un tub catodic (Cathode Ray Tube CRT), în timp ce sistemele portabile încorporează ecrane cu cristale lichide (Liquid Crystal
Display - LCD).


5.2. Imprimantele
Imprimanta este echipamentul care permite tipărirea pe hârtie a documentelor.
După instalarea fizică a imprimantelor, şi conectarea acestora la calculator printr-un
cablu cu port USB sau LPT, acestea se vor instala printr-un driver în calculatorul respectiv care
este scris pe suport magnetic disc flexibil sau optic CD. După ce s-a procedat la aceste operaţiuni
se va imprima un test page în care se va specifica toate caracteristicile imprimantei.

5.2.1. Tipuri de imprimante
Imprimantele cu ace sau matriciale
Au ca şi principiu de funcţionare un cap pe care se găsesc ace 9,24, care tipăresc litera
punct cu punct lovind reebonul.
Fiecare ac poduce un punct. Combinaţii de astfel de puncte formează caracterele text şi
imaginile grafice. Tipăritura rezultată este alb-negru, imaginile se formează şi ele prin
combinarea de puncte.
Dezavantaje: Ele fac zgomot la tipărire, imaginea este de proastă calitate, sunt foarte
lente.
Avantaje: Au perifericele ieftine, folosesc un ribon care se poate reîncărca.
Imprimantele cu jet de cerneală
Au ca şi principiu de funcţionare un cap de scris asemănător cu o peniţă prin vârful căruia
curge un jet de cerneală.
Avantaje: Sunt mai rapide decât imprimantele matriciale, nu fac zgomot la tipărire, au o
claritate a imaginii mai bună decât cele cu ace.
Dezavantaje: Intervine pericolul de înfundare a canalului prin care cerneala ajunge la
capul de scris, la imprimantele care cartuşul nu e prevăzut cu cap de scris. Imaginea se usucă
greu de acea intervine pericolul de mâzgălire a imaginii.
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Imprimantele laser
Funcţionează pe un principiu asemănător xeroxului, având la bază un sistem fotocilindric
pe care se depune tonerul în funcţie de polaritatea realizată de un fascicul laser.
Avantaje: Are o claritate a imaginii aproape de realitate, este cea mai rapidă.
Dezavantaje: Un dezavantaj major ar fi că la 20 000-25 000 de copii trebuie schimbat
tubul catodic, fotocilindrul.
Imprimantele LCD, LED
Sunt similare cu imprimantele laser. Diferenţa este ca în loc de laser, folosesc cristale
lichide (Liquid Crystal Display, LCD) sau diode emiţătoare de lumină (Light Emitting
Diodes, LED) pentru producerea imaginii pe tambur.
Imprimantele termice
Funcţionează ca şi aparatele tip fax, prin atingerea hârtiei termosensibile cu ace încălzite.
Plotter –ul – este o imprimantă de dimensiuni mult mai mari, care listează imagini de tip
hartă la scară mare şi este folosit în tipografii, în topologie, pentru transpunerea unor proiecte
complicate pe hârtie sau pe calc.

5.2.2. Caracteristicile imprimantelor:
•
•
•
•

calitatea caracterelor
viteza de lucru, se măsoară în caractere pe secundă (cps), respectiv pagini pe minut
(ppm).
font-ul (design-ul setului de caractere), imaginile grafice. Imprimantele laser şi cele cu jet
de cerneală sunt capabile să tipărească o varietate mare de forme.
rezoluţia. Ca şi în cazul scanner-ului, valoarea mai mare înseamnă calitatea imaginii mai
bună.

Imprimantele pot fi conectate şi într-un grup mare de calculatoare care sunt legate între
ele în reţea. Acestea sunt instalate networking pe o staţie de lucru şi poate fi listat pe această de
pe o altă staţie, sunt capabile să lucreze în reţele de calculatoare şi să listeze cantităţi mari de
date. Conectarea se realizează prin intermediul unui dispozitiv numit „print-server”. Pentru a
putea tipări pe aceste imprimante este suficientă conectarea la reţeaua respectivă prin intermediul
unei plăci de reţea.

5.3. Modem-ul
Cu ajutorul lui putem folosi reţeaua de telefonie pentru a primi sau trimite faxuri sau
pentru a ne conecta prin dial-up la internet.
Scopul unui modem este de a transmite informaţii în format digital prin intermediul
liniilor telefonice. Modemul, la transmiterea datelor în exterior (linia telefonică), modulează
informaţiile într-un format compatibil cu linia telefonică, în timp ce la primirea datelor din
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exterior demodulează semnalul pentru a obţine forma iniţială a datelor. Modem-urile fără cablu
convertesc informaţiile digitale în semnale analogice şi invers.

6. UNITATEA CENTRALĂ










Cuprinde:
sursa de alimentare
placa de bază
procesor, după caz coprocesor
hard disck HDD
memorii
placa de sunet
placa VGA (Video Graphic Adapter)
placa de reţea
placa fax – modem
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cabluri de alimentare
porturile, interfeţele seriale şi paralele
unitatea de disc flexibilă
unitatea de disc optic (CD-ROM)
sloturi
carcasă

6.1 Placa de bază
Placa de bază este placa principală a unui calculator, pe care se află circuite, conectori
pentru plăci adiţionale, procesorul, BIOS-ul, memoria, interfaţa cu dispozitivele de stocare de
date, porturile seriale şi paralele, slot-urile pentru plăcile de extensie, controlerele pentru
periferice (monitor, tastatură, unitatea de disc). Toate aceste cipuri de pe placa de bază poartă
numele colectiv de cipset.
Se pot defini trei categorii de plăci de bază, în funcţie de complexitate:
• plăcile integrate sunt alegerea potrivită pentru utilizatorii care nu doresc să se confrunte
cu probleme de compatibilitate între componente. Aceste plăci au de obicei integrate
video, sunet, reţea şi modem.
• a doua categorie de plăci este cea de nivel mediu, placă video integrată. Alegerea plăcii
video se face de către utilizator. Plăcile au controler audio integrat, care poate fi
dezactivat în cazul în care se apelează la o placă de sunet specializată.
• a treia categorie este constituită din plăcile destinate aplicaţiilor profesionale care nu are
integrat pe ea nici placă video, sunet, modem sau reţea.

6.2. Procesorul
Procesorul (CPU) este „creierul” calculatorului. Pe calculatoarele personale, este format
dintr-un singur cip numit microprocesor.
Cu cât numărul de Hz, valoarea acestora este mai mare, cu atât este mai puternic şi mai
rapid procesorul. Acestea sunt clasificate şi după firma producătoare a acestora, totuşi cele mai
stabile şi mai sigure sunt cele produse de Intel, - Celeron.

6.3. Memoria
Memoria calculatorului desemnează modul fizic de stocare internă a datelor pe cipuri
electronice.
Există mai multe tipuri de memorii :
• ROM (Read Only Memory), memorie care permite doar citirea, nu şi scrierea datelor. La
pornirea calculatorului instrucţiunile de la pornirea calculatorului sunt verificate iar doar
după ce şi partea hardware a calculatorului a fost verificată interpretorul de comenzi
command.com preia comanda apoi instrucţiuni şi comenzi de la utilizator.
• RAM (Random Access Memory), acest tip de memorie permite atât citirea cât şi scrierea
de date. La oprirea calculatorului, datele din memoria RAM care nu au fost salvate pe
disc se pierd. Acest gen de memorie este volatilă la scoaterea de sub tensiune al
calculatorului datele memorate până în acel moment se pierd.
o DRAM (Dynamic RAM), construită din perechi de tranzistori şi condensatori,
fiecare astfel de pereche formând o celulă de memorie care reprezintă un bit.
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o SDRAM (Synchronous DRAM), memorie capabilă de a se sincroniza cu frecvenţa
de tact a procesorului.
o DDR-SDRAM (Double Data Rate-SDRAM), care primeşte şi transmite date atât
pe alternanţa pozitivă a ciclului procesorului cât şi pe cea negativă, ceea ce
conduce la dublarea ratei de transfer a datelor faţă de SDRAM.
Alături de puterea procesorului, cantitatea de memorie este un factor la fel de important
în creşterea performanţei sistemului. Pentru un sistem pe care urmează să ruleze aplicaţii de
birou, 128MB de memorie RAM se vor dovedi suficienţi. Pentru jocuri sau prelucrări grafice sar impune un minim de 256MB ajungând la unele aplicaţii care lucrează la peste 1024MB, un
giga de RAM.

6.3.1. Analiza comparativă a tipurilor de memorie
Prin sistem de memorie se înţelege un ansamblu format din mediul de memorare a
circuitelor electronice active aferente funcţionării întregului sistem.
În majoritatea sistemelor de calcul se utilizează următoarele tipuri de memorie:
• Memorii interne - caracterizate prin capacitatea mică şi viteza mare de operare.
• Memorii externe – de capacitate foarte mare şi viteză redusă de operare.
• Memorii tampon – de capacitate medie şi viteză de operare compatibilă cu a
memoriilor interne.
Memoriile interne –ROM (Read Only Memory) se exprimă în Kocteţi memorează datele
furnizate de către utilizator.
Memoria RAM (Random Acces Memory) Memorie cu posibilităţi de citire sau înscriere
sunt specializate pentru înregistrarea datelor sau rezultatelor.
6.4.

Placa video
Advanced Graphics Port

Necesitatea unor rate ridicate de transfer între procesor şi subsistemul video a condus la
apariţia magistralelor locale ale calculatoarelor personale, începând cu magistrala VL Bus
(VESA Local Bus) şi continuând cu magistrala PCI (Peripheral Component Interconnect). La fel
ca în cazul magistralei ISA, traficul pe magistrala PCI a calculatoarelor performante a devenit
foarte intens, la acest trafic contribuind adaptorul video, discul fix şi alte periferice care sunt
conectate la aceeaşi magistrală PCI. Pentru a se evita saturarea magistralei PCI din cauza
informaţiilor video. Intel a creat o noua interfaţă, proiectată special pentru subsistemul video.
Aceasta interfaţa este numita AGP (Accelerated Graphics Port).
Procesorul Pentium II constă dintr-un nucleu încapsulat cu o memorie cache integrată de
nivel 2.
Acest procesor dispune de asemenea de o arhitectură Dual Independent Bus (DIB), în
care două magistrale independente conectează nucleul cu memoria cache L2 şi cu magistrala
sistem a calculatorului. Faptul că ambele magistrale pot funcţiona în acelaşi timp îmbunătăţeşte
semnificativ performanţele, deoarece procesorul poate executa instrucţiuni din memoria cache
L2 şi simultan poate comunica cu dispozitive externe.
Noile aplicaţii grafice 3D impun cerinţe riguroase calculatoarelor PC, cuprinzând calcule
geometrice mai rapide, o interpretare grafică mai sofisticată şi texturi mai detaliate.
de efecte grafice, dimensiunea crescută a texturilor a devenit o chestiune importantă. O problemă
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o reprezintă dimensiunea memoriei video utilizată de controlerele grafice. Tipic, această
memorie are o dimensiune de 2-4 MB. Totuşi, au început să apară aplicaţii grafice care utilizează
peste 20 MB 128 MB şi chiar până la 1GB sau chiar mai mult, pentru o singură textură. Memoria
video poate fi extinsă pentru a satisface aceste cerinţe, dar o asemenea soluţie este foarte
costisitoare. A doua problemă este rata de transfer permisă de magistrala PCI sau de la PIII în
sus pe magistrala cu slot AGP. Controlerele grafice trebuie să încarce în prealabil texturile din
memoria sistem în memoria lor RAM locală. Deoarece dimensiunea texturilor a crescut,
magistrala PCI a început să devină congestionată. Problema este chiar mai acută în cazul
aplicaţiilor care implică redarea secvenţelor video. Tehnologia AGP îmbunătăţeşte performanţele
sistemului punând la dispoziţie o cale rapidă între controlerul grafic şi memoria sistem. Această
cale permite controlerului grafic să facă acces la texturi direct în memoria sistem în timpul
interpretării grafice, în loc să le încarce în prealabil în memoria video locală. Sistemul de operare
(SO) poate rezerva în mod dinamic segmente din memoria sistem, pentru a fi utilizate de
controlerul grafic. Această memorie este numită memorie AGP. Ca urmare, controlerul grafic va
trebui să păstreze un număr mai mic de texturi în memoria video locală, ceea ce permite rezoluţii
mai mari ale ecranului, sau permite utilizarea unui buffer Z pentru o dimensiune dată a ecranului.
Această tehnică elimină şi restricţia de dimensiune pe care memoria video locală o impune
texturilor, şi deci permite aplicaţiilor să utilizeze texturi de dimensiuni mult mai mari,
îmbunătăţind realismul şi calitatea imaginilor.
AGP este un port, şi nu o magistrală, deoarece la o magistrală se pot conecta mai multe
dispozitive, în timp ce AGP este o conexiune punct la punct doar între adaptorul video şi
procesorul sistemului. AGP este o interfaţă de 64 biţi care poate funcţiona la 66 MHz.
Specificaţiile AGP se bazează pe extensia de 64 biţi a specificaţiilor PCI 2.1, care descriu şi un
mod de lucru cu o frecvenţă de 66 MHz, care nu a fost implementat niciodată. AGP este
implementat cu un conector similar celui utilizat pentru magistrala PCI, cu 32 de linii pentru
adrese şi date multiplexate. Plăcile de bază AGP au un singur conector de extensie pentru
adaptorul video AGP şi au, de obicei, cu un conector PCI mai puţin, în rest fiind similare cu
plăcile de bază PCI.
Interfaţa AGP funcţionează la viteza maximă a magistralei sistem, spre deosebire de
magistrala PCI care funcţionează la jumătatea acestei viteze. Aceasta înseamnă că la o placă de
bază standard Pentium II, AGP funcţionează la 66 MHz în locul frecvenţei de 33 MHz a
magistralei PCI. Astfel se dublează rata de transfer a portului. În locul limitei de 133 MB/s a
magistralei PCI, în modul sau cu viteza minimă AGP are o rată de transfer de 266 MB/s. În plus,
are avantajul că nu trebuie să partajeze rata de transfer cu alte dispozitive PCI. Există mai multe
cerinţe pentru ca un sistem să poată utiliza avantajele AGP:
Placa de bază cu un set de circuite AGP (de exemplu setul 440LX al Intel pentru
procesorul Pentium II). Sistem de operare cu drivere pentru noua interfaţă (Windows 98).
Drivere speciale ale adaptorului video pentru interfaţa AGP, care pot utiliza modul 2X al
acesteia.

Moduri de transfer a datelor
Pe lângă dublarea vitezei magistralei, AGP a definit un mod 2X care utilizează un
protocol special pentru a putea transmite un volum dublu de date prin port la aceeaşi frecvenţă de
ceas. Creşterea de viteză este obţinută prin transferarea datelor atât pe frontul crescător, cât şi pe
cel descrescător al ceasului de 66 MHz, şi prin utilizarea modurilor de transfer cele mai eficiente.
Rezultatul este că performanţele se dublează din nou, la o rată de transfer la vârf de 533
MB/s. Rata de transfer efectivă variază la diferite sisteme şi aplicaţii, dar uzual sistemele pot
atinge în jur de 50-80% din valorile de vârf în cazul transferurilor prelungite. Există şi o intenţie
de a implementa un mod 4X (rata de transfer de 1,07 GB/s).

22

Fanea Mihai

MANUAL TIC ONLINE

Deşi atât AGP, cât şi PCI permit transferuri în mod exploziv (elemente multiple de date
transferate în mod continuu ca răspuns la o singură cerere). În cazul adresării secundare, AGP
utilizează 8 linii suplimentare de adrese care permit controlerului grafic să transmită noi adrese şi
cereri simultan cu transferurile de date pe liniile principale de adrese/date ca urmare a cererilor
anterioare.

Maparea memoriei AGP
Memoria AGP constă din zone alocate în mod dinamic ale memoriei sistem, pe care
controlerul grafic le poate accesa rapid. Viteza de acces se datorează hardului încorporat în setul
de circuite ale sistemului, set necesar pentru utilizarea AGP. Acesta translatează adresele,
permiţând controlerului grafic şi programelor acestuia să observe un spaţiu continuu în memoria
principală, deşi paginile sunt disjuncte. Astfel, controlerul grafic poate accesa structuri de date cu
dimensiuni mari, de exemplu o hartă de biţi a unei texturi, ca o singură entitate. Hardul
încorporat este numit GART (Graphics Address Remapping Table), cu funcţii similare
circuitelor de paginare din UCP.
Adresele virtuale liniare ale procesorului sunt translatate de circuitele sale de paginare în
adrese fizice. Aceste adrese fizice sunt utilizate pentru accesul la memoria sistem. Accesurile
UCP la memoria video şi memoria AGP utilizează aceleaşi adrese ca şi cele utilizate de
controlerul grafic. De aceea SO setează circuitele de paginare ale UCP astfel încât să nu
translateze adresele virtuale în adrese fizice pentru aceste memorii. Pentru accesul la memoria
AGP, controlerul grafic şi UCP utilizează o fereastră contiguă de câţiva MB. Circuitul GART
translatează însă adresele din această fereastră în diferite adrese, eventual disjuncte, ale unor
pagini de 4 KB din memoria sistem.
Dispozitivele PCI care fac acces la fereastra memoriei AGP (de exemplu, pentru capturarea
imaginilor video) utilizează de asemenea circuitul GART.

Aspecte software
Aplicaţiile care nu sunt scrise în mod special pentru AGP pot fi utilizate pe sistemele
AGP, dacă sistemul de operare dispune de drivere şi rutine interne pentru această interfaţă.
Totuşi, aplicaţiile pot fi optimizate pentru AGP. În ambele cazuri, avantajul important al AGP
este numărul mai mare de texturi detaliate, fără reducerea performanţelor în timp real.
Calculatoarele PC cu interfaţa AGP pot fi de trei tipuri:
Tipul 1: Acest tip dispune de o interfaţa AGP, dar nu utilizează facilităţile interfeţei
legate de interpretarea texturilor, ci doar transferă datele mai rapid decât un dispozitiv PCI.
Tipul 2: Acest tip interpretează texturile din memoria AGP, deci aplicaţiile nu trebuie să
transfere texturile în memoria video. Circuitele pot avea posibilitatea de interpretare a texturilor
şi din memoria video. Execuţia poate fi mai rapidă dacă texturile nu sunt interpretate din
memoria video, datorită conflictelor de acces la memoria video pentru scrierea pixelilor,
reîmprospătarea ecranului, citirea elementelor de textură şi a valorilor Z.
Tipul 3: Acest tip are performanţele cele mai bune atunci când interpretarea texturilor se
poate realiza atât din memoria video, cât şi din memoria AGP. Texturile utilizate cel mai
frecvent sau cele de dimensiuni mai mici pot fi plasate în memoria video, în timp ce texturile de
dimensiuni mai mari sau cele utilizate mai puţin frecvent pot fi plasate în memoria sistem. Astfel
conflictele dintre UCP şi controlerul grafic vor fi minimizate.

Aplicaţii DOS
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Interpretarea texturilor direct din memoria sistem necesită utilizarea circuitului GART
din cauza tehnicii de adresare virtuală utilizată în sistemele de operare actuale. Însă, pentru
aplicaţiile executate sub sisteme de operare mai vechi (de exemplu, DOS) fără adresare virtuală,
circuitul GART este inutil. Aplicaţiile vechi executate sub DOS vor beneficia de viteză mai mare
a AGP, dar vor necesita anumite modificări ale driverelor pentru a activa posibilitatea
controlerului grafic de a accesa texturile direct în memoria sistem.

Aplicaţii Windows
Aplicaţiile Windows nemodificate pot beneficia de avantajele AGP, deoarece versiunile
noi ale SO şi biblioteca DirectDraw au fost actualizate pentru a permite utilizarea ei. Pentru
implementările hardware curente, SO va marca memoria AGP (ca şi o altă memorie video)
pentru a nu fi încărcată în memoria cache, astfel încât nu va exista o problemă de coerenţă între
memoriile cache ale UCP şi datele utilizate de controlerul grafic. În caz contrar, accesele
controlerului grafic la memoria AGP ar necesita golirea zonelor cache ale UCP, ceea ce ar putea
cauza întârzieri.

Avantajele AGP
Rata de transfer mai ridicată. Rata de transfer la vârf este de 2-4 ori mai mare decât cea a
magistralei PCI, datorită modului pipeline, adresării secundare şi a transferurilor de date care au
loc atât pe frontul crescător, cât şi pe cel descrescător al ceasului. Interpretarea directă a
texturilor din memoria sistem AGP permite accesul direct cu viteză ridicată la memoria sistem
de către controlerul grafic, în locul încărcării prealabile a texturilor în memoria video locală.
Grafica de calitate mai ridicată. Se pot utiliza texturi cu dimensiuni, şi nivele de detaliere
nelimitate.
Costuri mai reduse. Prin minimizarea necesarului de memorie video, AGP ajută la
reducerea costurilor noilor sisteme. Congestie mai redusa pe magistrala PCI.
AGP funcţionează independent de cele mai multe tranzacţii de pe magistrala PCI.
Sistemele vor avea o stabilitate mai mare atunci când traficul necesar pentru imaginile grafice
şi cele video este eliminat de pe magistrala PCI.

Plăci video AGP şi drivere recomandate
Calculatoarele moderne se caracterizează prin cartelele grafice ultra performante. În
funcţie de placă sunt nenumărate aplicaţii, fiecare solicitând mai mult sau mai puţin
componenta. Pentru performanţa cea mai bună, este recomandat să aveţi instalat un set de
drivere foarte bun. De aceea, ne-am gândit să vă prezentăm modele de plăci de pe piaţă,
driverul recomandat, versiunea sa, şi bineînţeles, locul de unde se poate descărca.
Placa video este cea care asigură capacitatea de afişare a datelor pe ecranul
calculatorului. Standardele cele mai comune sunt IBM şi VESA.
Placa video oferă două moduri de lucru:
- modul text, în care se pot reprezenta numai caractere ASCII.
- modul grafic, în care se reprezintă imagini.
Plăcile video moderne au memorie proprie, astfel încât memoria RAM a calculatorului nu
va mai fi folosită pentru vizualizarea grafică. Pentru prelucrarea profesională a imaginilor grafice
există plăci video care au coprocesor încorporat. Acestea poartă numele de acceleratoare grafice.
24

Fanea Mihai

MANUAL TIC ONLINE

Caracteristicile plăcilor video:
 calitatea afişării, dată de rezoluţie şi rata de reîmprospătare (refresh) a imaginii. Rezoluţia
determină fineţea detaliilor şi numărul de culori şi nuanţe care pot fi afişate. Rata de
reîmprospătare este importantă pentru sănătatea ochilor utilizatorului. Se consideră că
minimul acceptabil este de 70Hz, optimul fiind la o valoare mai mare sau egală cu 85Hz.
 calitatea generării imaginii (viteza de prelucrare a informaţiei grafice bi sau
tridimensionale şi calitatea detaliilor).
6.5.

Hard Disck-ul

Hard disck-ul este un echipament format din discuri magnetice pe care se stochează
informaţie.
Un hard disck este format de obicei din mai multe discuri rotunde, fiecare prevăzut cu două
capete de citire/scriere, câte unul pe fiecare faţă.
In general, hard disck-urile se montează în carcasa calculatorului, dar există şi unităţi portabile.
Caracteristicile hard disck-urilor sunt:
• dimensiunile. Majoritatea hard disck-urilor se montează în carcasa calculatorului într-un
locaş de 10x15x3 cm.
• capacitatea de stocare. Capacitatea de stocare a crescut într-un timp foarte scurt de la
câţiva MB la 200GB în prezent şi chiar mai mult.
• viteza de rotaţie. Pe piaţă există discuri care lucrează la turaţii de 4500, respectiv 7200 de
rotaţii pe minut.
• memoria tampon (cache), cu valori care pot merge până la 512kB.
6.6.

Unitatea CD-ROM/DVD-ROM

Compact Discul (CD)sau - discul optic este un disc din material plastic (policarbonat) cu mai
multe straturi, folosit pentru stocarea informaţiei aplicaţii pentru calculator (CD-ROM) Şi
acestea sunt la rândul lor de două feluri CD-R („read-only”) odată inscripţionat informaţia nu
va mai putea fi ştearsă, acesta se poate scrie o singura dată – inscriptibil; datele sunt
inscripţionate folosind o rază laser mai puternică decât cea utilizată pentru a citi un disc; şi CDRW (CD-ReWritable) care se pot scrie de mai multe ori – reinscriptibile. Acest gen de CD-uri
re-inscriptibile la scriere este acoperit cu o substanţă care încălzită la o temperatură mai mică
decât cea de inscripţionare, revine la structura iniţială
Capacitatea totală a unui CD este de 700MB, acestea fiind cele mai folosite în acest
moment.
Unităţile CD-ROM au apărut pe piaţă în 1997. Ele citesc datele de pe CD-R şi CD-RW. Pentru
scrierea CD-urilor sunt necesare unităţi speciale.
DVD-ul este un tip nou de CD cu capacitatea de 4,7GB pe o faţă. Exista medii care permit
utilizarea ambelor feţe, capacitatea de stocare a DVD-ului ajungând astfel la 9GB.
Unităţile DVD-ROM citesc orice tip de CD şi DVD. Există unităţi inscriptibile şi reinscriptibile
DVD (-R, -RW, RAM, +RW). Pentru rescrierea DVD-urilor se foloseşte aceeaşi tehnologie ca şi
în cazul CD-urilor, variantele diferind între ele după densitatea de scriere, ceea ce determină
astfel cantitatea datelor stocate pe DVD.
Combo drive, aceste unităţi sunt capabile să citească atât CD-uri cât şi DVD-uri şi să
scrie/rescrie CD-uri.
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Majoritatea unităţilor de CD şi DVD se montează în carcasa calculatorului. Interfeţele de
transfer utilizate sunt IDE, SCSI.
6.7.

Unitatea Floppy

Discheta (floppy disc-ul) este cel mai portabil şi ieftin mediu de stocare de date, cu
capacitatea limitată la 1,44MB. Accesul la date de pe unitatea floppy a calculatorului este mai
lent decât în cazul hard disck-ului. O tendinţă de evoluţie a fost unitatea Zipp, fără a se
generaliza şi care utilizează dischete speciale cu capacitatea de 250MB în format comprimat.
6.8.

Placa de reţea

Scopul plăcii de reţea este de a realiza conexiunea dintre un calculator şi o reţea locală la
care acesta este conectat. Placa de reţea reprezintă legătura fizică dintre cablul de reţea şi
magistrala internă a sistemului. Majoritatea plăcilor din acest moment suportă transfer de
10/100MBps, viteza de transmisie fiind determinată automat în funcţie de capabilităţile plăcii de
reţea de la celălalt capăt al conexiunii.
6.9.

Modem-ul

Este un dispozitiv care modulează/demodulează semnal din semnal analogic în digital şi
invers; cu ajutorul căruia se reuşeşte conectarea la internet prin dial-up . Scopul unui modem este
de a transmite informaţii în format digital prin intermediul liniilor telefonice. Modemul, la
transmiterea datelor în exterior (linia telefonica), modulează informaţiile într-un format
compatibil cu linia telefonică, în timp ce la primirea datelor din exterior demodulează semnalul
pentru a obţine forma iniţială a datelor. Modemurile fără cablu convertesc informaţiile digitale în
semnale radio şi invers.
Viteza de transmisie suportată, ajungând în 1998 la 56kBps iar mai nou 112 kBps, iar
direct prin plăci DVB legătura directă prin satelit sau prin cablu TV fiind cu mult îmbunătăţită.
6.10.

Placa de sunet

Placa de sunet, alături de boxe (difuzoare) şi microfon, face parte din sistemul de sunet al
calculatorului.
Placa de sunet este componenta răspunzătoare de toate sunetele pe care le scoate
calculatorul (avertizări, muzică, recunoaştere vocală). Ea poate îndeplini şi roluri precum:
amplificator audio (de putere mică) sau corector de sunet prin elemente de filtrare. Pe placa de
sunet se află conectori pentru una sau mai multe intrări şi ieşiri audio şi diferite prize de
conectare cu alte echipamente.
Microfonul are rolul de a face conversia sunetelor recepţionate în semnal electric, în
vederea transmiterii ulterioare a acestora către calculator. Se utilizează doar în cazul unor
înregistrări neprofesionale sau aplicaţii de tip „Chat”.
Sistemul de boxe reprezintă modul prin care calculatorul redă sunete. Modelele existente
încep de la clasicul sistem stereo format din doi sateliţi şi merg până la cel mai nou standard
acceptat în domeniu, modelul 5.1 (utilizat mai ales în cazul DVD-urilor).
6.11.

Carcasa
Carcasa reprezintă spaţiul în care se asamblează componentele calculatorului.
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Caracteristicile exterioare ale carcasei:
• forma, poate fi asimilată unui paralelipiped vertical (tower) sau orizontal (desktop).
• dimensiunea, determină spaţiul în care se vor amplasa componentele.
• designul, relativ limitat de formă.
Interiorul carcasei cuprinde sursa de alimentare şi elementele de prindere a
componentelor. Sursa de alimentare furnizează energie tuturor componentelor prin intermediul
cablurilor (în număr variabil, cu diferiţi conectori adaptaţi componentelor pe care le vor lega).
Sursa poate fi de tip AT sau ATX. Carcasa trebuie să fie suficient de mare pentru a permite o
asamblare aerisită a tuturor componentelor şi, în cazul în care există mai multe elemente
generatoare de căldură (procesorul central, procesorul grafic, hard disck-uri şi CD-ROM-uri cu o
viteză de rotaţie mare, elemente mari consumatoare de energie care solicită sursa de alimentare şi
duc la încălzirea ei), introducerea unor ventilatoare suplimentare de obicei la servere sau la PC
multiprocesor..

Structura sistemelor de calcul

MEMORIA
EXTERNĂ

UNITATEA
DE
INTRARE

MEMORIA
INTERNĂ

UNITATEA
DE
CALCUL

UNITATEA
DE IEŞIRE

UNITATEA
DE
COMANDĂ
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7. MEMORIA
Analiza comparativă a tipurilor de memorie
Prin sistem de memorie se înţelege un ansamblu format din mediul de memorare a circuitelor
electronice aferente funcţionării întregului sistem.
Datele în formă binară sunt înmagazinate în diferite celule numite locaţii (câte un bit în
fiecare locaţie, bitul reprezentativ). Numărul maxim de locaţii adresabile constitue capacitatea
memoriei, exprimându-se de obicei în octeţi şi multipli acestora Kilo, (1K=210=1024) sau mega
(1M=220=1048576) sau Giga (1G=1000M)
Clasificarea şi caracteristicile unei memorii
În majoritatea sistemelor de calcul se utilizează următoarele tipuri de memorie:
Memoria internă caracterizată prin capacitate mică şi viteză mare de
operare.
o
Memoria externă are o varietate largă şi se caracterizează printr-o
capacitate mare şi viteză redusă de operare.
o
Memoria tampon este de capacitate medie şi viteză de operare
compatibilă cu a memoriilor interne.
o Memoria Internă constructiv ea este realizată cu ajutorul circuitelor integrate pe scară largă.
Ea se caracterizează prin următoarele:
 este volatilă - adică conţinutul ei se şterge odată cu scoaterea de sub
tensiune a calculatorului
 este foarte rapidă
 este comparativ cu memoria externă mult mai scumpă
o

o Memoria Externă spre deosebire de cea internă are următoarele caracteristici:
 este nevolatilă
 este mult mai ieftină
 are capacitate nelimitată
Memoria externă este reprezentată fizic prin:
 floppy disck (discuri flexibile-discheta)
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 hard disck (disc fix)
 benzi magnetice (stermer)
 CD-ROM (disc optic)
 DVD-ROM
Unitatea de măsura a informaţiei este bitul. O grupare de 8 biţi formează octetul. Totuşi
uzual discurile sunt de ordinul Megabiţilor, Gigabiţilor.
Memoria internă poate avea capacităţi diferite de la 512Kb, 640Kb,
1Mb,2,4,6,8,16,32,64,128,256,...
Hard disck –ul are capacităţi de la 20 Mb-500Gb.
Discurile flexibile sunt de:
• 3,5” (inchi) – DD(Dublă Densitate) 720Kb iar la HD (înaltă densitate) discheta
mică, 1,44Mb.
• 5,25”(inchi) – DD(Dublă Densitate) 720Kb iar la HD (înaltă densitate) discheta
mică, 1,2Mb.
Formatarea discurilor:
Pentru asigurarea funcţiilor de scriere şi citire a datelor este necesar ca acestea să se
găsească înscrise pe suportul magnetic conform standardului, ceea ce implică împărţirea discului
în piste şi sectoare. Această operaţie de pregătire a discului în vederea înscrierii informaţiei pe el
se numeşte formatare. Aceasta este necesară indiferent de tipul discului fix sau flexibil.
Formatarea discurilor se face cu comanda format, unde se va preciza şi unitatea, discul ce
urmează a fi formatat.
Ex: disc flexibil
format a:
Va realiza formatarea discului din unitatea A.
Se va afişa după formatare următorul raport:
 Numărul total de octeţi pe disc
 Numărul de octeţi utilizaţi de către fişierele sistem.
 Numărul de octeţi în sectoare deteriorate
 Numărul de octeţi disponibili pe disc
 Numărul serial şi eticheta de volum a discului respectiv.
Pentru a crea un disc sistem vom da comanda:
format a: /s
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8. SISTEME DE OPERARE
Sistemul de operare este cel mai important program care rulează pe un calculator. Fiecare
calculator trebuie să dispună de un sistem de operare pentru a putea rula alte aplicaţii. Sistemul
de operare execută sarcini de bază, cum ar fi: recunoaşterea datelor de intrare de la tastatură,
trimiterea datelor de ieşire la monitor, gestionarea fişierelor şi directoarelor pe disc (redenumire,
mutare în altă locaţie, copiere, ştergere), controlul dispozitivelor periferice (imprimantă etc.).
În cazul reţelelor de calculatoare, sistemul de operare are responsabilităţi suplimentare,
cum ar fi: evitarea interferenţei între utilizatorii care folosesc anumite aplicaţii în acelaşi timp,
securitatea sistemului, asigurarea accesului la sistem doar utilizatorilor autorizaţi, nivele de acces
etc.
Sistemul de operare oferă o platformă software pe care pot rula alte programe, numite
aplicaţii, fără ca acestea să ştie ceva despre caracteristicile tehnice ale componentelor
calculatorului. Deoarece majoritatea aplicaţiilor se scriu pentru sisteme de operare specifice,
alegerea sistemului de operare este hotărâtoare pentru utilizarea unui calculator. Cele mai
populare sisteme de operare pentru calculatoarele personale sunt: DOS, OS/2, Windows, Linux.

8.1. SISTEMUL DE OPERARE MS-DOS
Reprezintă o colecţie de programe care realizează interfaţa dintre calculator şi utilizator.
El pune la dispoziţie utilizatorului un set de comenzi cu ajutorul cărora, acesta poate comanda
calculatorul.
Utilizatorul interacţionează cu sistemul de operare printr-un set de comenzi. Comenzile
sunt acceptate şi executate de procesorul de comenzi sau de interpretorul liniei de comandă
command.com. Acest lucru se întâmplă în sisteme de operare în care comenzile se dau în linia
de comandă, cum este de exemplu DOS. În sistemele care funcţionează pe baza unei interfeţe
grafice bogate şi „prietenoase”, cum este Windows, execuţia unei comenzi se lansează prin
selectarea cu mouse-ul a obiectului dorit pe ecran.
Pentru a intra din Windows în Ms-Dos (Figura 8.1-1) se va proceda: Vom apăsa click stânga al
mouse-ului pe start din bara de stare apoi alegem run (figura 8.1-2) iar în căsuţa de comenzi
scriem command (figura 8.1-3). După care ne apare prompterul cu bara de comenzi a Dosului.(figura 8.1-4)
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Figura 8.1-1

Figura 8.1-2

Figura 8.1-3

Figura 8.1-4
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Schimbarea unităţii de disck se face prin simpla apăsare a
acestuia după care ”:” urmat de Enter.

literei corespunzătoare

Comunicarea dintre calculator şi utilizator se realizează printr-un set de comenzi.

8.1.1 Comenzi ale sistemului de operare MS-Dos
Orice comandă poate fi scrisă atât cu litere mari cât şi cu litere mici, deoarece sistemul
converteşte literele mici în litere mari.
Comenzile, pentru a fi executate trebuie urmate de apăsarea tastei Enter.
Ver – Afişează versiunea sistemului de operare existent instalat pe computerul respectiv.
Date - Afişează data curentă şi permite modificarea acesteia.
Time – Afişează timpul curent şi permite modificarea acestuia.
Cls – Curăţă ecranul.
Md sau Mkdir - Creează un subdirector al directorului rădăcină sau al unui alt subdirector cu
nume specificat.
Cd sau Chdir - Schimbă directorul prin formatul standard [d:][cale]nume[.ext]
Unde:
 d -este unitatea de disc pe care se află fişierul.
 cale – este calea către directorul în care se află fişierul specificat. Această cale
constă dintr-o serie de nume de directori separaţi prin caracterul „\”. Trebuie
specificată numai dacă ne referim la un fişier care nu este în directorul
curent.
 nume – este numele fişierului.
 .ext – este extensia fişierului precedat de semnul „.”
Dir – indică vizualizarea conţinutului unui director.
Dir/p afişează conţinutul unui director făcând pauză de ecran acesta
continuând doar la apăsarea unei taste „press any key to continue…”
Dir/w – vizualizează toţi directorii din directorul curent fără ca să afişeze data
şi ora la care sau creat, nici spaţiul ocupat de aceştia pe discul
respectiv, precum şi spaţiul rămas liber pe disc.
Tree - afişează grafic structura arborescentă a directorilor de pe un disc şi opţional, numele
fişierelor din fiecare subdirector.
Tree[d:]cale[/f][/a]
Unde: /f – precizează să se afişeze şi numele fişierelor din directorul respectiv
/a - precizează că structura arborescentă a directorilor se va afişa în
mod text şi nu în mod grafic
Rd – permite ştergerea unui director gol care nu conţine nici fişiere nici directori.
Deltree - permite ştergerea unui director şi a conţinutului lui, adică subdirectorii şi fişierele
conţinute de acesta.
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Move – permite redenumirea unui director, redenumirea unui fişier, mutarea unuia sau a mai
multor fişiere dintr-un director în altul.
Copy - permite copierea unui fişier sau a unui grup de fişiere, copierea unui disc (fix, optic,
flexibil…) copierea fişierelor la sau de la dispozitivele periferice.
Format -realizează o serie de operaţii de pregătire a discurilor specifice în vederea utilizării
lor sub sistemul de operare Dos.
ATENŢIE!!!
Prin utilizarea acestei comenzi informaţiile existente pe disc sunt şterse. Există
posibilitatea prin opţiunea /u cu aceasta conţinutul şters nu poate fi refăcut prin comanda
Unformat .
Edit - este editorul de texte în Ms-Dos. La aplicarea acestei comenzi se deschide o fereastră
cu meniuri şi submeniuri cu ajutorul cărora vom scrie, salva, imprima, seta
textul.
Sys - permite crearea unui disc sistem prin copierea fişierelor IO.SYS, MSDOS.SYS şi a
interpretorului de comenzi COMMAND.COM discul putând fi utilizat apoi pentru
lansarea sistemului de operare DOS.
Del -realizează ştergerea fişierului sau fişierelor specificate în linia de comandă.
Print – permite tipărirea conţinutului unui fişier la imprimantă.

8.1.2. Fişiere
Sistemul de operare DOS, constă în organizarea atât a datelor cât şi a programelor în
fişiere. Prin urmare, acordă o atenţie deosebită gestiunii fişierelor.
Fişierul reprezintă o colecţie de date, grafice, imagini, care au un nume şi o extensie.
Numele poate avea max 8 caractere alfanumerice, iar extensia max 3 caractere alfanumerice.
Exemplu: fisier.txt
Stocarea permanentă a datelor impune o organizare a spaţiului care să asigure în
permanenţă accesul la ele. Elementul principal al organizării este fişierul (în engleză, „file”),
care reprezintă o secvenţă de octeţi servind un anumit scop, pe care utilizatorul îi grupează
împreună pentru a fi regăsiţi ulterior.
Tipurile de fişiere sunt foarte diverse, există sute de extensii standard. Fiecare aplicaţie
recunoaşte şi creează la rândul ei tipuri de fişiere specifice. Câteva exemple dintre cele mai
uzuale ar fi:
• fişierele executabile, se recunosc după extensii cum ar fi *.exe, *.com, *.bat etc.,
• fişiere de tip text (*.txt, *.doc, *.rtf etc.),
• fişiere grafice (*.gif, *.bmp, *.tif, *.jpg etc.),
• fişiere tip colecţie de date (*.dat, *.dbf etc.),
• fişiere de tip Web (*.htm,*.html, etc.).
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Fişierele executabile au în componenţa lor instrucţiuni care rulează comenzi, pot chiar
verifica partea hardware a calculatorului.
Programele se scriu în limbaje de programare. Ele sunt colecţii de instrucţiuni care au
pentru utilizator un înţeles logic. Pentru a fi executate, se traduc în limbajul calculatorului (cod
maşină) cu ajutorul compilatoarelor.
 Numele fişierului este obligatoriu pentru orice tip de fişier, extensia însă poate
lipsi.
 Două fişiere aparţinând aceluiaşi director nu pot avea acelaşi nume şi extensie,
ele trebuie să difere.
 În numele unui fişier sau în extensia acestuia literele mari sau mici sunt
echivalente, deoarece sistemul converteşte literele mici în litere mari.

8.1.3 Directoare
Informaţia este păstrată pe suporturi de memorie externă, cele mai des întâlnite fiind
discurile magnetice şi este organizată din punct de vedere logic în fişiere.
Fişierele sunt grupate pe disc în directoare pentru o mai bună organizare, în vederea
regăsiri cu mai multă uşurinţă pe disc.
Directorul este o grupare de fişiere şi subdirectori. Directoarele alcătuiesc o structură
arborescentă care reprezintă, pentru utilizatorul calculatorului, organizarea logică a datelor de
care dispune. În diferite sisteme de operare şi în literatura de specialitate, directoarele se regăsesc
atât sub acest nume (în limba engleză „directory”) cât şi, începând cu Windows 95, sub
denumirea de „dosare” (în engleză, „folder”).
Directorii creaţi pe un disc au o structură arborescentă, primul director fiind numit
director rădăcină, acesta fiind creat la formatarea discului. Directorul rădăcină poate avea în
componenţa sa subdirectori numiţi fii pentru directorul rădăcină, iar acesta fiindu-le părinte şi
fişiere. La rândul lor aceşti subdirectori pot conţine fişiere şi alţi subdirectori şi aşa mai departe
ajungându-se astfel la structuri arborescente complexe.

subdir

1

subdir

2

C :

subdir
fisier
subdir
subdir
subdir

11
1
12
13
21

subdir

22

fisier 2
subdir
221

Figura 8.1.3-1 O structură arborescentă a directoarelor.

Rolul directoarelor este de a uşura regăsirea fişierelor pe disc. Informaţiile care se
stochează cu privire la fiecare fişier sunt următoarele :
• numele fişierului,
• calea de acces în structura de directoare,
• adresele locaţiilor fizice în care este stocat conţinutul fişierului,
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dimensiunea fişierului,
data şi ora creării, respectiv data şi ora ultimei modificări,
proprietarul fişierului,
drepturile de acces la fişier.

Directorul rădăcină se simbolizează prin caracterul „/” (slash) sau „\” (back-slash), în
funcţie de sistemul de operare folosit. Aceleaşi caractere simbolizează subordonarea
directoarelor pe o cale.
De exemplu, „C:\Windows\Temp\scan.exe” este calea în care se află programul care
lansează aplicaţia scan care scanează calculatorul.
Protecţia informaţiilor se realizează prin acordarea sau nu a drepturilor de acces la fişiere,
fie de către utilizatorul care este creatorul/proprietarul fişierelor, fie de către un administrator de
sistem. Accesul poate fi parţial, specificat prin anumite permisiuni. De exemplu, unui utilizator i
se poate interzice scrierea într-un fişier, permiţându-i-se citirea fişierului. Pentru acest utilizator
fişierul respectiv va apărea ca „read-only”.

8.1.4 Utilitarul Norton Commander
Utilitarul Norton Commander realizează gestionarea dialogului utilizator-calculator întrun mod prietenos. Este operaţional în sistemul de operare Dos. Apelarea sa se realizează prin
tastarea prompterului Dos a iniţialelor sale, adică NC, sau NCMAIN, urmată de apăsarea tastei
enter.

Figura 5.1.4-1 Ecranul Norton Commander
Ecranul Norton Commander conţine două ferestre, una în partea stângă, alta în partea
dreaptă. Fiecare fereastră vizualizează structura directorului curent. Pentru o vizibilitate mai
pronunţată directorii sunt scrişi cu litere mari iar fişierele cu litere mici.
Ecranul este organizat în mai multe zone:
1. Zona de meniuri – pe bara de meniuri distingem (Left, Files, Disck,
Commands, Right). Acesta se poate activa apăsând F9.
 Left – conţine comenzi ce se referă la modul de afişare a informaţiei
în interiorul ferestrei din partea stângă a ecranului
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2. Zona de afişare a informaţiilor - această zonă conţine două ferestre şi este
dispusă în zona centrală a ecranului monitorului. Acestei zone îi este alocat
cel mai mare spaţiu din ecran.
3. Zona promterului de sistem – în această zonă se pot introduce comenzi Dos
care urmate de tasta Enter se lansează în execuţie.
4. Zona tastelor funcţii – este o zonă de scurtături, se află în partea de jos a
ecranului unde numărul desemnează tastele funcţionale.
F1 – Permite afişarea unui meniu de ajutor.



F2 – Permite utilizarea uni meniu de selecţie definit de către utilizator.



F3 – Vizualizează un fişier.



F4 – Editează un fişier şi permite modificarea acestuia.



F5 – Copiază un grup de fişiere selectate cu tasta insert dintr-o fereastră în alta
sau un director întreg care conţine în subordine fişiere şi subdirectoare.



F6 - Redenumeşte şi/sau mută fişiere şi directoare selectate.



F7 – Creează un director în fereastra activă cu un nume specificat.



F8 – Şterge un director, fişiere selectate.



F9 – Activează bara de meniuri.



F10 – Quit – încheie sesiunea de lucru al utilitarului Norton Commander.

8.2. SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS
Este un sistem de operare multitasking, rulează mai multe aplicaţii în acelaşi timp.
Cunoscut sub variantele de Windows 3x, 3.1, 3.2, 3.1.1, acesta necesită minim 4Mb
RAM,Windows 95, Windows 98,- minim 8Mb RAM. Windows 2000, Windows NT se folosesc
şi în acest moment în reţele de calculatoare în special pe serverele acestora, acestea necesită
64Mb RAM, Windows Milenium Edition tot minim 64 Mb RAM. Windows XP este cel mai
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uzual la ora actuală folosit atât la birouri cât şi acasă, iar cel mai nou fiind Windows XP-FD,
(XP1, XP2-XP4)minim 128 Mb RAM, însă merge bine la 256 Mb RAM.

8.2.1. Windows 9x
La instalarea unea dintre sistemele de operare Windows trebuie pregătit calculatorul,
adică pregătirea discului formatarea acestuia, pregătirea partiţiei pe care urmează a fi instalat
Windows-ul, verificarea spaţiului disponibil. După instalarea sistemului de operare Windows
este necesar instalarea driverelor pentru hardware-ul existent la calculatorul respectiv (placă
bază, placă sunet, placă video, modem, monitor).
Ecranul calculatorului (desktop) conţine diferite obiecte icon-uri, sub care este afişat un
text scurt.
Pentru a schimba imaginea (desktop-ul sistemului) se procedează în felul următor: Vom
apăsa click dreapta al mouse-ului pe desktop pe ecran liber, alegem opţiunea properties.

Figura 8.2.1 -1
Apăsând click stânga al mouse-ului pe properities se va deschide un ecran de dialog.
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Figura 8.2.1 -2
Vom alege o imagine spre exemplificare cu Windows 98.

Figura 8.2.1 -3
Iar apoi vom apăsa butonul OK. Şi imaginea va fi pusă pe desktop-ul sistemului. Dacă
alegem Browse
vom selecta calea şi numele fişierului dorit ca şi imagine şi vom
proceda la fel ca şi în cazul cu imaginea windows 98.
La
se va alege pauza de ecran după un timp specificat de către utilizator ce imagini
sau ce text să apară.

Figura 8.2.1 -4

Butonul
necesară.

se va selecta rezoluţia ecranului unui monitor şi combinaţia de culori
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Figura 8.2.1 -5
În urma instalării sistemului de operare Windows , pe ecranul calculatorului apar:
 taskbar care conţine butonul Start –şi câte un buton pentru fiecare aplicaţie
activă. Butonul Start permite lansarea în execuţie a unor programe şi
deschiderea rapidă a documentelor utilizate mai recent.
 câteva obiecte grafice printre care amintim My Computer, care permite
vizualizarea elementelor calculatorului, Recycle Bin care permite gestionarea
fişierelor, directoarelor şterse şi de aici chiar recuperarea acestora My
Documents unde se găsesc toate documentele care nu au fost salvate într-un
director specificat. Internet Explorer care permite navigarea pe internet a
utilizatorului.

Figura 8.2.1 -6

8.2.1.1 Pornirea şi oprirea calculatorului în Windows 9x
Pornirea şi oprirea calculatorului sunt strict legate de sistemul de operare instalat, în cazul
de faţă, Windows 9x de la Microsoft.

a. Pornirea calculatorului
Calculatorul se porneşte prin apăsarea butonului de pornire/oprire marcat cu „POWER”. Se va
porni şi monitorul, de la butonul on/off. La pornire au loc următoarele evenimente :
• porneşte coolerul de răcire atât cel pe sursa de alimentare cât şi pe procesor sau mai nou
pe placa video.
• porneşte programul BIOS (Basic Input/Output System). BIOS este primul program care
porneşte pe un calculator. Fenomenul poartă numele de sistemul de bootare În aceeaşi
idee, boot-area ajută calculatorul să pornească. Asfel, la pornirea calculatorului vor fi
testate componentele hardware ale acestuia (tastatura, unităţile de disc, floppy şi
CD/DVD, comunicaţiile seriale, etc.).
• se încarcă sistemul de operare Windows. În fereastră apar mai mulţi identificatori,
repezentând utilizatorii deja definiţi în sistem. Din acest moment începe lucrul propriuzis pe calculator (scriere de programe, redactare de documente, rularea de aplicaţii care
servesc scopului utilizatorului respectiv).
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b. Oprirea calculatorului
Ieşirea din sesiunea de lucru curentă în Windows se poate face în mai multe moduri. Fie
că se doreşte restartarea calculatorului sau scoaterea lui de sub tensiune, înainte de orice acţiune
în acest sens este necesar ca aplicaţiile care rulează să fie închise în mod corect, cu sau fără
salvarea fişierelor asupra cărora s-a lucrat.
Vom apăsa butonul din stânga al mouse-ului butonul Start din bara de stare în partea de
jos stânga a ecranului pe desktop.
• „Log Off”, care se selectează în cazul în care se doreşte schimbarea utilizatorului,
• „Shut down”, în cazul în care se doreşte oprirea sau restartarea calculatorului.
În cazul selectării „Shut down”, în mijlocul ecranului apare un meniu cu opţiunile aferente ieşirii
din sesiunea de lucru a utilizatorului curent:

•
•
•

Figura b-1
„Stand by”, la selectarea acesteia calculatorul intră în adormire, deci componentele sale
hardware sunt reduse la tăcere, adică într-o stare în care consumul de electricitate este
minim şi revenirea acestuia se face prin apăsarea unui buton sau mişcarea mouse-ului.
„Shut down”, se închide sesiunea utilizatorului curent, fără salvarea aplicaţiilor care mai
rulează încă, calculatorul se va opri de la butonul de alimentare.
„Restart”, ieşirea din sesiunea de lucru curentă fără salvare, calculatorul se restartează.
Se parcurg apoi aceiaşi paşi ca şi la pornire.

8.2.1.2 Copierea pe un disck flexibil
Copierea pe un disc după un alt disc prestabilit.
1.Vom apăsa dublu click stânga pe My Computer,
( Figura 8.2.1.2 -1 după care
vom selecta unitatea de disck dorită (discketa 3,5 Floppy (A:), (Figura 8.2.1.2 -2)

Figura 8.2.1.2 -1
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Figura 8.2.1.2-2
După care dublu click pe unitatea de disc flexibilă, acesta se va deschide iar apoi vom
deschide fişierul, documentul respectiv pe care dorim sa-l copiem (spre exemplificare
„exemplu.doc” din My Documents). Vom da click dublu pe My Documents care îl găsim pe
desktop vom căuta apoi fişierul exemplu.doc vom da un click dreapta pe acesta figura. 8.2.1.2 -3
şi alegem Copy după care închidem şi ne ducem pe floppy A: unde vom apăsa Paste (figura
8.2.1.2 -4).

Figura 8.2.1.2 -3
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Figura 8.2.1.2 -4

8.2.1.3 Utilitarul Total Commander
Utilitarul Total Commander realizează gestionarea dialogului utilizator-calculator într-un
mod prietenos. Este operaţional în sistemul de operare Windows. Apelarea sa se realizează prin
intrarea standard Start→ Programs→Total Commander→Total Commander3.2.

Figura 8.2.1.3 – 1
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Figura 8.2.1.3 -2
Ecranul Total Commander
Ecranul Total Commander conţine două ferestre, una în partea stângă, alta în partea
dreaptă. Fiecare fereastră vizualizează structura directorului curent. Pentru o uşoară şi o
vizibilitate mai pronunţată directorii sunt scrişi cu litere mari iar fişierele cu litere mici.
Ecranul este organizat în mai multe zone:
1. Zona de meniuri – pe bara de meniuri distingem (Files, Mark, Commands, Net,
Show, Configuration, Start).
2. Zona de afişare a informaţiilor - această zonă conţine două ferestre şi este dispusă
în zona centrală a ecranului monitorului. Acestei zone îi este alocat cel mai mare
spaţiu din ecran.
3. Zona promterului de sistem – în această zonă se pot introduce comenzi Dos care
urmate de tasta Enter se lansează în execuţie.
4. Zona tastelor funcţii – este o zonă de scurtături, se află în partea de jos a ecranului
unde numărul desemnează tastele funcţionale.
 F3 – Vizualizează un fişier, fără a se putea scrie ceva în el, este liber doar în
citire.
 F4 – Editează un fişier şi permite modificarea acestuia.
 F5 – Copiază un grup de fişiere selectate cu tasta insert dintr-o fereastră în alta
sau un director întreg care conţine în subordine fişiere şi subdirectoare.
 F6 – Redenumeşte şi/sau mută fişiere şi directoare selectate.
 F7 – Creează un director în fereastra activă cu un nume specificat.
 F8 – Şterge un director, fişiere selectate.
 Alt+F4 – Exit – încheie sesiunea de lucru al utilitarului Total Commander.
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8.2.1.4 Copierea informaţiei pe un disck optic (CD-ROM) folosind
programul Nero Burning ROM
Pentru a copia o informaţie după unul din discurile PC-ului pe un CD este necesar u CDR sau un CD-RW o unitate de CD inscriptibilă şi fişierul sau folderul respectiv care urmează a fi
copiat.
Pentru aceasta vom porni programul Nero Burning Rom urmând următorii paşi:
START →PROGRAMS →NERO →NERO6 ULTRA EDITION →NERO BURNING ROM
La fel ca în (figura 8.2.1.4-1)

Figura 8.2.1.4-1

La deschiderea acestui program va apărea o fereastră cu Elementele ecranului Nero în
care avem bara de meniu taskbar-ul cu iconuri de accesări rapide, iar jos o scală cu numărul de
Mb ocupaţi de fişierele respective, folderele care urmează a fi inscripţionate pe CD. (Figura
8.2.1.4-2)

Figura 8.2.1.4-2

La această sesiune de lucru se pot copia tot felul de date specifice.
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→se poate face un Cd audio cu numărul de track-uri care încap în cei 700Mb pe care îi
conţine Cd-ul.

→aici se poaate pune atât muzică în format Mp3 cât şi fişiere sau directoare
specificate de către utilizator.

→aici se poate face o copie fidelă după un alt Cd pe un Cd blank.

→aici scriem Cd cu filme sau imagini filmate.

→această opţiune o vom accesa pentru a creea un Cd Boot, un startup disck butabil,
după o dischetă creată anterior ca disck sistem de unde se va culege datele în momentul
inscripţionării cd-ului.

→se va creea Cd baze de date care va apela tot timpul datele înscrise pe acesta de
anumite programe specifice.
În figura 8.2.1.4-3 sunt prezentate opţiunile pe care le alegem pentru a scrie/rescrie un
Cd.
Spre exemplificare introducem un cd Blank şi începem cu start multisession disc, iar dacă
acesta nu a fost scris iniţial la capacitate maximă vom alege a doua opţiune Continue
multisession, iar dacă dorim ca Cd-ul să fie închis, să nu mai poată fi inscripţionat pe el încă
ceva atunci alegem obţiunea No multisession, această opţiune alegându-se şi de la Burn alegând
Finalize CD (No further writing possible!)(figura 8.2.1.4.-4)

Figura 8.2.1.4-3
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Figura 8.2.1.4-4
Vom urma apoi paşii prin alegerea opţiunii New (Figura 8.2.1.4-5)

Figura 8.2.1.4-5
Spre exemplificare vom pune pe un disc CD-RW deja scris dar care nu este inscripţionat
tot fişierul lectiinfo2 din folderul E:\manual\lectiinfo2.doc Figura 8.2.1.4-6

Figura 8.2.1.4-6

Vom alege discul respectiv directorul unde se găseşte fişierul lectiinfo2.doc şi efectiv îl
vom muta cu mouse-ul cu click stânga apăsat în folderul deja creat pe discul optic
.

După care opţiunea
iar apoi Burn şi discul începe a fi
inscripţionat iar când este gata scris vom da click stânga al mouse-ului pe Ok iar apoi Done
Figura 8.2.1.4-7
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Figura 8.2.1.4-7

8.2.1.5 Viruşi şi antiviruşi
Ce este un virus de calculator?
Un virus de calculator este de obicei un program proiectat să se autoreplice şi să se împrăştie,
infectând cât mai multe calculatoare, fără ca utilizatorii să îşi dea seama de acest lucru. Viruşii se
împrăştie ataşându-se de alte programe, fişiere EXE sau COM, iar mai recent, şi documentelor
WORD, EXCEL, chiar şi fişierelor HLP, sau unii pot să infecteze sectorul de boot al discului.
Când se lansează în execuţie un fişier infectat, sau când se porneşte calculatorul de pe un disc
sau o dischetă virusată, se lansează şi virusul în execuţie. Adesea, virusul rămâne rezident în
memoria calculatorului, pentru a putea infecta următorul program lansat în execuţie, sau
următoarea dischetă accesată.
Ceea ce fac viruşii periculoşi este abilitatea lor de a executa acţiuni în calculator. În timp ce
unele din aceste acţiuni sunt sâcâitoare (cum ar fi afişarea unui mesaj la o anumită dată sau ca
răspuns la o anumită acţiune a utilizatorului calculatorului) iar altele enervante (cum ar fi
reducerea performanţelor calculatorului), există viruşi care pot provoca adevărate catastrofe,
distrugând fişiere de date, documente, sau făcând calculatorul inutilizabil.
Primii viruşi au apărut acum câteva decenii, însă nu au cunoscut o răspândire la scară
mondială decât după apariţia primelor PC-uri. În 1981 firma IBM a scos pe piaţă, alături de
gigantele mainframe-uri care îi aduseseră succesul, un calculator "personal" bazat pe noul (pe
atunci) procesor produs de firma Intel, 8088. Preţul acestuia era extrem de ridicat, însă produsul
a fost un succes. Ca sistem de operare IBM a cumpărat MS-DOS de la firma Microsoft, care la
rândul ei l-a scris pe baza sistemului de operare CP/M. Primele versiuni de DOS erau extrem de
compacte (numai câteva zeci de Kb) şi nu aveau nici un protocol de securitate inclus.
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Trec 5 ani şi ajungem în 1986 când apăreau primele rapoarte publice indicând entităţi virale
pe IBM-PC. Era vorba de virusul Brain, un virus de boot. Apar astfel programe de tip antivirus
create pentru a elimina viruşii informatici. Dacă primele programe antivirus erau extrem de
simple, ca şi viruşii de pe atunci, programele din ziua de astăzi sunt adevărate "capodopere" de
algoritmi şi cod.
• Cum se răspândesc viruşii?
Viruşii pot proveni dintr-o varietate de surse. Pentru că un virus reprezintă cod executabil, el
poate fi transmis pe toate căile normale de transmitere a informaţiei între calculatoare:
Într-un studiu din 1991 al companiei Dataquest realizat la cererea National Computer Security
Association din Statele Unite, cel mai des viruşii se transmiteau prin dischete infectate (87 %).
43% din dischetele infectate, responsabile pentru introducerea viruşilor pe calculatoarele
întreprinderilor erau dischete aduse de acasă. Aproape trei sferturi (71%) din infecţii au apărut în
întreprinderi cu reţele de calculatoare, crescând pagubele prin rapida împrăştiere a viruşilor în
toată reţeaua. În mediile de reţea, riscul infectării cu viruşi este mult crescut. Şapte la sută (7%)
din viruşi proveneau din fişiere preluate de pe diverse BBS-uri (la acea dată reţeaua Internet nu
avea răspândirea actuală). Alte surse de dischete infectate erau dischetele demo sau conţinând
software arhivat – circa 6% din infecţiile raportate.
•

Ce pot face viruşii?
Aşa cum am spus şi mai devreme, unii viruşi sunt enervanţi, iar alţii pot fi deosebit de
periculoşi. În cazul cel mai fericit, viruşii cresc dimensiunea fişierelor şi reduc viteza de răspuns,
afectând performanţele calculatorului dumneavoastră. Mulţi viruşi caută doar să se răspândească,
nu să afecteze calculatorul, astfel încât nu produc daune în mod intenţionat. Totuşi, există
posibilitatea ca şi viruşi benigni să interacţioneze întâmplător cu alte programe sau chiar cu
hardware-ul şi să încetinească sau să oprească sistemul. Alţi viruşi sunt mult mai periculoşi.
Aceştia pot modifica sau distruge datele, sau pot şterge fişierele şi pot reformata hard-discul.
•

Care sunt simptomele unui sistem virusat?
Cei care sunt iniţiaţi în domeniul viruşilor de calculatoare nu vor avea probabil dificultăţi în a
spune dacă un calculator este suspect de a fi infectat cu un virus nou. Viruşii se pot răspândi
nestingheriţi doar atâta timp cât rămân nedetectaţi. Din acest motiv, majoritatea viruşilor nu îşi
manifestă prezenţa în sistem. Numai programele antivirus pot detecta prezenta unei asemenea
infecţii. Există, totuşi, mai mulţi viruşi, ce îşi fac simţită prezenţa în sistem prin efectele
secundare generate.
Câteva "simptome" specifice calculatoarelor virusate (lista este orientativă, cazurile reale fiind
mult mai numeroase şi diverse):
♦ fişierele sistem cresc în lungime (de exemplu în DOS 6.20 fişierul command.com are 54619
octeţi, iar pe un calculator virusat el poate avea, să zicem cu 1200 de octeţi mai mult,
respectiv 55819);
♦ blocări frecvente - majoritatea viruşilor sunt extrem de prost scrişi şi blochează calculatorul
extrem de des. Viruşii sunt de altfel cunoscuţi ca cele mai incompatibile programe
(exceptând viruşii multiplatformă, ca de exemplu clasa "Concept" - viruşii de *.doc Word);
♦ mesaje ciudate, melodii sau sunete suspecte în difuzor. Mulţi viruşi îşi fac anunţată prezenţa
prin astfel de efecte;
♦ distrugerile de date sunt alt efect al viruşilor. Dispariţia subită a unui fişier sau erori ale
sistemului de fişiere sunt clasice;
♦ încetinirea accesului la disc este produs de unii viruşi stealth care se interpun între programe
şi sistemul de acces la discuri;
♦ la apăsarea tastelor CTRL+ALT+DEL calculatorul boot-ează instantaneu fără a mai trece
prin ecranul de POST (power on, self test);
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♦ la comanda chkdsk majoritatea programelor executabile sunt raportate ca având o lungime
incorectă: efect al unor viruşi stealth;
♦ dimensiunea memoriei afişată de programele specializate este mai mică decât 640Kb. Uneori
acest efect este generat de unele managere de memorie fără a fi vorba de un virus, dar de
obicei indică prezenţa unui virus;
♦ programele de tip self-check raportează că au fost modificate;
♦ nu mai porneşte Windows sau se raportează că accesul la disc se face prin BIOS;
♦ schimbări ale marcajului de timp al fişierelor;
♦ încărcarea mai grea a programelor;
♦ operarea înceată a calculatorului;
♦ sectoare defecte pe dischete.

Antiviruşii
Aceştia sunt la fel ca şi viruşii, programe care acţionează în sens invers acestora şi vor
reface calculatorul infectat prin imunizarea sau mai simplu ştergerea virusului. De obicei cei
care creează virusul (hakeri), creează şi un antivirus urmând ca acesta să fie vândut pe piaţă
pentru a scoate beneficii. În cazul în care un calculator a fost infectat şi programele antivirus nu
îl detectează se v-a trimite signatura virusului la unul din administratorii sau producătorii de
antivirus pentru a creea şi pentru acesta practic antidotul.
Cele mai des utilizate programe antivirus sunt acelea care fac automat update la
conectarea PC-ului la reţeaua Internet. Acestea sunt multiple, diferă doar ca preţ şi de numărul de
viruşi cunoscuţi şi respectiv înmagazinaţi de către ele.

Viruşi Româneşti
Primul virus românesc a fost ALEX. Acesta a fost inspirat de virusul bulgar DARK
AVENGER, autorul său fiind un constănţean numit Alexandru. Virusul conţine următorul text:
Apă depistată în microprocesor! Funcţionarea poate fi compromisă! Se recomandă oprirea
calculatorului câteva ore pentru uscare! Alexander- Constanţa, România.
ALEX este un virus care rămâne rezident în memorie şi infectează fişierele .EXE şi .COM. În
vara lui 1998 existau în jur de 200 de viruşi româneşti. Cel mai prolific "scriitor" de viruşi din
România este un "om de bine" al cărui nume are iniţialele R. P.
17 DECEMBRIE
Este un virus de BOOT, care îşi face simţită prezenţa pe 17 decembrie, prin suprascrierea
(a se citi distrugerea ireversibilă) tabelei de sectoare a hard discului. Virusul s-a răspândit foarte
mult în ultima vreme, determinând pierderea datelor de pe numeroase calculatoare, şi face parte
din familia de viruşi creeaţi şi răspândiţi "in the wild" de arhicunoscutul "cetăţean", RP (Pdoş
Virus). EI poate fi eliminat de antivirusul românesc RAV.
PIRAT
Acest virus infectează fişierele COM. EI adaugă 375 de octeţi fişierelor infectate, salvând
primii 5 octeţi pentru a asigura rularea programului gazdă. Virusul se activează pe 1 ianuarie şi
31 decembrie când mesajul următor este afişat pe ecran:
La mulţi ani, piraţilor !
ceea ce "creşte adrenalina" celor care vor să lucreze pe calculator şi de sărbători. Acest virus
poate fi eliminat cu ajutorul programului antivirus "autohton" RAV.
BADSECTORS
Este primul virus de furişare (Stealth) scris în România. A apărut în anul 1992 şi
infectează fişierele fără a le modifica lungimea. Numele său este scris în interiorul codului viral.
El marchează sectoare de pe disc ca fiind defecte, micşorând astfel capacitatea discului.
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LA MULTI ANI .
Este unul dintre cei mai supărători "viruşi de sărbători"! Nu face altceva decât să afişeze
pe ecranul monitorului în perioada sărbătorilor de iarnă mesajul:
LA MULTI ANI !
ceea ce pune la grea încercare nervii utilizatorilor, făcându-i să-şi dorească să treacă mai repede
sărbătorile. Virusul poate fi eliminat de programele antivirus RAV şi TBAV.

8.2.1.6. Arhivarea şi dezarhivarea cu unul din programele ace, zip, rar
Prin termenul arhivare se înţelege comprimarea întru-un format pe care PC-ul îl înţelege
şi reduce semnificativ mărimea unui fişier. Pentru a arhiva sau dezarhiva un fişier/folder este
necesar să avem programe de arhivare sau dezarhivare.
Cea mai simplă cale de a dezarhiva un fişier care a fost arhivat anterior cu unul din
programele de arhivare şi are una din extensiile ZIP, RAR, ARJ, ACE, LHA, UC2, TAR, TGZ,
GZ este Total Commander, la fel şi pentru arhivarea anumitor foldere/fişiere.
Exemplu arhivare Figura 8.2.1.6-1 a,b

Figura 8.2.1.6-1a

Figura 8.2.1.6-1b
şi vom opţine
iar pentru dezarhivarea acesteia
folosind tot Total Commander vom proceda:
iar apoi vom intra
Ne vom poziţiona pe
în această arhivă apăsând tasta Enter iar apoi pentru a o despacheta o vom copia practic într-un
alt director creat de noi să zicem directorul test Figura 8.2.1.6-2
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Figura 8.2.1.6-2
apăsând tasta F5 pentru copiere iar apoi Ok.

8.2.2 Mediul de lucru Windows XP Professional
Sistemul de operare Windows XP Professional se deschide cu un ecran specific, ecran
care se numeşte „desktop”. În Figura 8.2.2.-1 este prezentat un desktop tipic pentru Windows
XP. Există multiple posibilităţi de a configura acest desktop.
Pentru a schimba imaginea desktop-ului sistemului se procedează în felul următor:
Vom apăsa click dreapta al mouse-ului pe desktop pe ecran liber.
Desktop-ul este o masă de lucru virtuală care prezintă organizat activităţile efectuate de
către calculator. Este alcătuit din câteva spaţii standard în care se regăsesc aplicaţiile cele mai
uzuale şi cele care rulează curent.
Astfel, pe desktop se vor observa următoarele:
• cursorul („pointer”-ul) care indică poziţia curentă a mouse-ului, este o săgeată albă cu
contur negru, orientată întotdeauna spre stânga-sus. Se deplasează o dată cu mişcarea
mouse-ului, intuitiv (traiectoria ei respectă traiectoria mouse-ului).
• de-o parte şi de alta a ecranului se găsesc „icoanele”, imagini în miniatură cu desene
intuitive, care simbolizează programele care pot fi lansate direct din desktop. Ele sunt
scurtături spre fişiere executabile. Lansarea în execuţie a unei aplicaţii se face printr-un
„dublu clic” (două apăsări în secvenţă rapidă) pe butonul din stânga al mouse-ului, fie pe
fişierul executabil corespunzător din cale, fie pe icoana de pe desktop.
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Figura 8.2.2.-1
•
•

butonul „Start”, de culoare verde, în partea din stânga-jos a ecranului, este locul de unde
începe orice aplicaţie pe calculator. Prin apăsarea sa se deschide un meniu complex care
va fi prezentat în capitolul consacrat sistemului de operare Windows XP Professional.
în partea de jos a ecranului se găseşte „Taskbar”-ul (bara de stare), zona în care sunt
vizualizate aplicaţiile pornite.
• bara („Toolbar”) de lansare rapidă a aplicaţiilor, populată cu icoanele aplicaţiilor
celor mai uzuale.
• Taskbar-ul propriuzis, care conţine mai multe butoane inscripţionate cu icoane şi
nume. Fiecare astfel de buton reprezintă o aplicaţie lansată de utilizator, care rulează
în sesiunea de lucru curentă. Dacă se doreşte ca suprafaţa desktop-ului să fie liberă,
aflat în zona din dreapta-sus a
aplicaţia se minimizează cu ajutorul butonului
ferestrei de lucru. Lângă butonul de minimizare mai există alte două butoane, cu
următoarele utilizări:
• Pentru a restrânge (restore) aplicaţia vom folosi butonul
pritr-un simplu click
stânga al mouse-ului iar , respectiv cel de rescalare, care au rolul de a mări
fereastra unei aplicaţii până la ocuparea întregului spaţiu util de pe desktop, respectiv
de a da posibilitatea utilizatorului de a decide el însuşi care să fie mărimea acestei
ferestre.
• butonul, Close
, de ieşire rapidă din aplicaţie. La apăsarea căruia programul se
opreşte fără a salva ultimele modificări.
• zona de informaţii, în dreapta-jos, în care se poate afla ora curentă a sistemului şi
statutul unor programe şi servicii care funcţionează pe calculator (de exemplu,
reprezintă fluxul de date vehiculat între calculator şi reţeaua din care face parte).

Windows XP Professional oferă ajutor utilizatorului în orice moment în timpul lucrului, prin
apelarea a ceea ce se numeşte „Help and Support Center” (Centrul de ajutor şi sprijin). Această
apelare se poate face în mai multe moduri:
• se apasă tasta funcţională F1,
• se apasă butonul Start şi apoi se selectează „Help and Support” (Figura 8.2.2.-2),
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Figura 8.2.2.-2
•

se selectează opţiunea „Help” dintr-o fereastră de director deschisă anterior, de exemplu
„My Computer” (Figura 8.2.2.-3).

Figura 8.2.2.-3.
În toate situaţiile, se obţine fereastra „Help and Support Center” (Figura 8.2.2.-4), în care
utilizatorul are mai multe posibilităţi: fie parcurge o structură intuitivă de date care să-l ducă la
aflarea răspunsului dorit, fie caută după cuvinte cheie etc.

Figura 8.2.2.-4.

5.2.2.1

Pornirea şi oprirea calculatorului în mediul de lucru Windows XP
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Pornirea şi oprirea calculatorului sunt strict legate de sistemul de operare instalat, în cazul
de faţă, Windows XP Professional de la Microsoft.

a. Pornirea calculatorului
Calculatorul se porneşte prin apăsarea butonului de alimentare, care pe unele sisteme este
marcat cu „POWER”. Se va porni şi monitorul, de la butonul aferent. La pornire au loc
următoarele evenimente :
•
•

•

porneşte ventilatorul de răcire aflat în carcasă.
porneşte programul BIOS (Basic Input/Output System). BIOS este primul program care
porneşte pe un calculator. Programul BIOS conţine instrucţiuni pe care calculatorul le va
executa fără să acceseze datele de pe hard disck. Pentru a intra în BIOS cel mai uzual
apăsăm tasta Delete, Ins, F1, F2 sau F12 aici va apărea o interfaţă grafică de unde se
poate seta calculatorul, şi securitatea acestuia.
se încarcă sistemul de operare Windows XP Professional. În fereastră apar mai mulţi
identificatori, repezentând utilizatorii deja definiţi în sistem. Apoi se deschide sistemul de
operare Windows XP Professional în varianta configurată de utilizatorul respectiv
(„logat”).

b. Oprirea calculatorului
Ieşirea din sesiunea de lucru curentă în Windows XP Professional se poate face în mai
multe moduri.
Se selectează cu un click stânga al mouse-ului butonul Start, iar apoi alegem una din
opţiunile:.
• „Log Off”, care se selectează în cazul în care se doreşte schimbarea utilizatorului,
• „Turn Off Computer”, în cazul în care se doreşte oprirea sau restartarea calculatorului.
În cazul selectării „Log Off”, în mijlocul ecranului apare un meniu cu opţiunile aferente ieşirii
din sesiunea de lucru a utilizatorului curent:
• „Switch User”, la selectarea căreia apare ecranul cu utilizatorii existenţi ai calculatorului
respectiv,
• „Log Off”, se închide sesiunea utilizatorului curent, calculatorul rămâne în aşteptarea
„logării” altui utilizator.
Selectarea „Turn Off Computer”, meniul care apare în mijlocul ecranului va afişa opţiunile:
• „Hibernate”, calculatorul salvează datele din sesiunea de lucru curentă şi intră în
adormire, adică într-o stare în care consumul de electricitate este minim. La ieşirea din
această stare sesiunea de lucru se va restaura exact în forma în care era când a fost
închisă, din această stare ieşim prin apăsarea butoanului pause/break sau simplu prin
mişcarea mouse-ului.
• „Turn Off”, ieşire din sesiunea de lucru curentă, fără salvarea aplicaţiilor care mai
rulează încă, calculatorul se va opri de la butonul de alimentare dacă sursa de alimentare
nu se va opri automat.
• „Restart”, ieşirea din sesiunea de lucru curentă fără salvare, calculatorul se restartează.
Se parcurg apoi aceiaşi paşi ca şi la pornire.
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unui director în Windows:

crearea unui director:
o File→New→Folder
o sistemul creează un director nou, „
”, şi aşteaptă ca utilizatorul să
introducă numele dorit.
o Apăsând click dreapta alegem New→Folder , iar apoi se va introduce numele
dorit.

8.2.2.3 Ştergerea

unui director sau fişier

Se selectează entitatea care se va şterge. Pentru ştergeri multiple se folosesc
tastele Ctrl şi Shift. Modul de lucru este următorul: se selectează cu mouse-ul primul
fişier care trebuie şters, apoi se apasă tasta Ctrl şi se ţine apăsată până când se
selectează şi celelalte fişiere, într-o ordine aleatoare, nu neapărat consecutive în listă.
Se eliberează tasta în momentul în care selecţia se consideră încheiată. Cu tasta Shift
se lucrează în acelaşi mod, doar că se specifică numai primul şi ultimul fişier,
sistemul selectând şi evidenţiind automat toate fişierele care se găsesc între acestea.
o File→Delete
o Apare un mesaj din partea sistemului (Figura 8.2.2.3-1). Acest mesaj face referire
la directorul special „Recycle Bin” „coş de gunoi”, aflat obligatoriu pe desktop,
de obicei în dreapta-jos, în care se stochează fişierele care s-au şters din calea
originală. Răspunsul la întrebarea din mesaj va fi afirmativ („Yes”) dacă fişierele
trebuie şterse şi negativ („No”) dacă utilizatorul s-a răzgândit între timp. Fişierele
din Recycle Bin nu sunt încă şterse efectiv de pe disc. Spaţiul va fi eliberat fizic
numai în momentul în care se va da comanda „Empty Recycle Bin” (goleşte...),
fie prin selectarea icoanei cu butonul dreapta al mouse-ului, fie prin deschiderea
cu dublu click pe icoană şi comanda File→Empty~Recycle~Bin.

Figura 8.2.2.3-1
o fişierele selectate se pot şterge fizic de pe disc, fără a se mai stoca temporar în
Recycle Bin cu următoarea combinaţie de taste: Shift+Delete.

8.2.2.4 Crearea unei scurtături şi plasarea ei pe desktop
o Prin simpla apăsare al mouse-ului pe click dreapta vom alege Create Shortcut
(figura8.2.2.4-1), după ce a fost creată o scurtătură aceasta se poate amplasa oriunde se doreşte,
iar rularea ei se deschide automat ca şi documentul iniţial.
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Figura 8.2.2.4-1

5.2.2.5 Redenumirea unui fişier sau director
Se selectează fişierul/directorul File (sau buton dreapta al mouse-ului)→Rename.
Numele se evidenţiază şi la sfârşitul textului apare cursorul, semn că se permite editarea.
Utilizatorul poate să modifice numele fişierului. Validarea se face prin apăsarea tastei
„Enter/Return”.

Figura 8.2.2.5-1
Editarea numelui fişierului sau directorului se poate face şi prin două selecţii cu
butonul din stânga al mouse-ului, nu atât de rapide ca în cazul click.
O altă variantă de editare este selectarea fişierului şi apăsarea tastei funcţionale F2.

8.2.2.6 Aflarea de informaţii despre entitatea selectată
Se selectează fişierul/directorul File (sau click dreapta al mouse-ului)→Properties
Se afişează informaţii diverse despre fişierul/directorul selectat. Dacă se doreşte
aflarea de informaţii despre un drive, se procedează în acelaşi mod. Properties aplicat
drive-ului „C: ” va afişa Figura 8.2.2.6-1 unde sunt specificate numele drive-ului
respectiv, spaţiul ocupat al acestuie, precum şi spaţiul disponibil pe discul respectiv şi
bineînţeles capacitatea tortală a acestuia.
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Figura 8.2.2.6-1.

8.2.2.7 Căutarea unui fişier
File →Search
Apare Figura 8.2.2.7-1. Se va introduce numele fişierului căutat, locul în care se
caută, iar sistemul a returnat toate entităţile care au în denumire şirul de caractere
specificat.

Figura 8.2.2.7-1.
Un alt mod de a lansa căutarea este apăsarea tastei funcţionale F3 cu o fereastră
de explorare deschisă şi activă pe ecran. Fereastra activă este cea în care s-a dat click cu
mouse-ul ultima dată. Pe ecran pot fi deschise mai multe ferestre în acelaşi timp, dar numai
una este activă.
Un alt mod de a lansa căutarea este prin deschiderea utilitarului Windows
Commander sau Total Commander şi prin combinaţia de taste Alt+F7 va începe căutarea
pe discul specificat sau în folderul specificat. Se poate executa şi o căutare avansată prin a
căuta pe toate discurile existente în sistem.
Un alt mod de a lansa căutarea este prin apăsarea butonului START din Status
Bar (bara de stare), după care alegem Find ca în (figura 8.2.2.7-2) apoi alegem Files or
folders… (figura 8.2.2.7-3)

57

Fanea Mihai

MANUAL TIC ONLINE

Figura 5.2.2.7-3

Figura 8.2.2.7-2

8.2.2.8 Aplicaţii sub Windows XP Professional
Una dintre cele mai des folosite şi în acelaşi timp cea mai uzuală aplicaţie sub Windows
este instalarea unui program, instalarea unei aplicaţii sau a unui joc.
• Instalarea unui program – în primul rând un program care urmează a fi
instalat se găseşte pe un disc, fie el floppy disck sau disc optic, se verifică
discul (suportul) pe care este pus acel program dacă este sau nu virusat, apoi
trecem la un alt pas important verificarea spaţiului necesar pentru instalarea
acelui program, dacă avem spaţiu disponibil pe unul din discurile
computerului nostru vom trece la un alt pas prin căutarea modului de instalare
de obicei fişierul instal.exe, autorun.inf, instal.bat, setup.exe. iar apoi vom
urmării paşii specifici fiecărui program în parte.
• Instalarea unei aplicaţii – instalarea unei aplicaţii respectă aproape întocmai
clauzele de la „Instalarea unui program”. Diferă doar prin faptul că la
această instalare se cer termenii de instalare care trebuie respectaţi.
Pachetul de bază Windows XP Professional sau mai nou XP FD este însoţit de o serie de
aplicaţii menite să permită utilizatorului efectuarea unor operaţii de bază, cum ar fi editarea
primară de texte (Notepad, WordPad) şi imagini (Paint), explorarea Internet-ului (Internet
Explorer).

8.2.2.8.1 Notepad
Notepad (Figura 8.2.2.8.1-1) este cel mai simplu editor de texte, cu foarte puţine capabilităţi de
formatare, fără posibilitatea de a insera în text date de alt tip. Se utilizează pentru editarea şi
vizualizarea textelor tip ASCII. Formatul de fişier recunoscut este „.txt”.
Se lansează prin parcurgerea secvenţei:
Start→All~~Programs→Accesories→Notepad sau prin deschiderea cu dublu click a unui fişier
cu extensia „.txt”.
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Figura8.2.2.8.1-1.

8.2.2.8.2 WordPad
WordPad (Figura 8.2.2.8.2-1) este un editor de texte mai performant, care oferă
capabilităţi de formatare a textului, de inserare de entităţi în text (imagini, grafice etc.).
Recunoaşte la deschidere formate de tip „.txt”, „.rtf” (Rich Text Format), „.doc” (Document,
generat de Microsoft Word), „.wri” (generat de Microsoft Write, editor intern în versiunile mai
vechi de Windows, care în Windows XP este similar cu WordPad-ul). Salvează datele în format
„.txt” şi „.rtf”.
Se lansează prin parcurgerea secvenţei:
Start→All~Programs→Accesories→WordPad sau prin crearea unei scurtături în Start sau pe
desktop, ori prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu WordPad, dacă în
sistem nu a fost instalat Microsoft Word.
Meniurile de comenzi sunt în linii mari aceleaşi, şi cu aceleaşi posibilităţi ca în Notepad,
la care se adaugă mai multe facilităţi de formatare a textului, vizualizare şi inserare de date din
alte aplicaţii, care vor fi descrise în continuare. În plus, în spaţiul de lucru, cu sau fără obiecte
selectate, se poate utiliza butonul din dreapta al mouse-ului, care va aduce o listă de comenzi
contextuală în care se regăsesc sumar comenzi din meniurile Edit şi Format. Icoanele comenzilor
rapide reprezintă în general acelaşi lucru în toate aplicaţiile de sub Windows.

Figura 8.2.2.8.2-2.
Descrierea meniurilor: File, Edit, Search, Help.
• Meniul File
 New - creează un nou document.
 Open – deschide un document salvat anterior.
 Save - salvează un document
 Save As… - salvează un document cu un nume specificat într-o locaţie
specificată.
 Page setup – setează o pagină notepad.
 Print listează la imprimană un text.
 Exit –ieşire din notepad reîntoarce spre meniul principal.
• Meniul Edit cuprinde comenzile: Undo, Cut, Copy, Paste, Delete, Select All, Time/Date,
Word Wrap, Set Font
• Meniul Serch cuprinde: Fiind şi Fiind Next.
• Meniul Help – Ajutor.
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8.2.2.8.3. Paint
Paint (Figura 8.2.2.8.3) este un program de prelucrare primară de imagini. Recunoaşte la
deschidere, respectiv salvează imagini într-o serie de formate uzuale, printre care „.bmp”,
„.jpg”, „.tif”, „.gif” etc. În versiunile anterioare de Windows această aplicaţie purta numele de
PaintBrush.
Se lansează prin parcurgerea secvenţei:
Start →All~Programs→Accesories→Paint sau prin crearea unei scurtături în Start sau pe
desktop, prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu Paint, dacă în sistem nu a
fost instalat Paint Shop Pro, Corel sau un alt program de prelucrare grafică mai performant.
Prin deschiderea cu buton dreapta mouse şi tasta Shift a unui document de unul din
tipurile menţionate, cu selectarea opţiunii Open~with... şi, din lista rezultată, a opţiunii Paint, în
cazul în care în sistem sunt instalate alte programe de prelucrare grafică, dar nu se doreşte lucrul
cu ele.

Figura 8.2.2.8.3.

Ca şi în toate aplicaţiile sub Windows, staţionarea cursorului mouse-ului pe aceste
butoane un timp suficient fără a face click produce apariţia unei ferestre de informaţii despre
acţiunea lor. De exemplu, butonul selectat este „Pencil”, creionul cu care se desenează în spaţiul
de lucru.
8.2.2.8.4 Imaging
Microsoft Imaging (Figura 8.2.2.8.4) este un program de preluare şi chiar prelucrare imagini
după aparat foto digital. Salvează imagini într-o serie de formate uzuale, printre care „.bmp”,
„.jpg”, „.tif”, „.gif” etc.
Se lansează prin parcurgerea secvenţei:
Start →All~Programs→Accesories→Imaging sau prin crearea unei scurtături în Start sau pe
desktop, prin deschiderea cu dublu click a unui fişier creat anterior cu imaging.
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Figura 8.2.2.8.4

8.2.2.8.5 Calculator
Calculator, este o fereastră care imită aspectul unui calculator de birou, standard (contabil) sau
ştiinţific (cu funcţii matematice, cum este cel din Figura 8.2.2.8.5). Comutarea între standard şi
ştiinţific se face din meniul View.

Figura 8.2.2.8.5.
Se lansează prin parcurgerea secvenţei:
Start→All~Programs→Accesories→Calculator sau prin crearea unei scurtături în Start sau pe
desktop, prin lansarea din Start→Run cu comanda „calculator”.
8.2.2.8.6 Fereastra DOS
(Figura 8.2.2.8.6) permite lucrul în linia de comandă cu comenzi specifice sistemului de operare
DOS.
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Figura 8.2.2.8.6.
Se deschide prin parcurgerea secvenţei:
Start→All~Programs→Accesories→Command~Prompt sau prin crearea unei scurtături în Start
sau pe desktop, prin lansarea din Start→Run cu comanda „cmd” sau “command”.
Capturarea imaginii curente a ecranului se face apăsând tasta „Print Screen” (în engleză,
tipăreşte ecranul), pentru imaginea întreagă (cu toate ferestrele deschise şi tot ce se vede pe
desktop). Pentru a captura numai fereastra activă în momentul respectiv se foloseşte Alt+Print
Screen. În ambele cazuri, imaginea se salvează în clipboard, şi apoi se introduce într-o aplicaţie
de prelucrare grafică (de exemplu Paint) cu ajutorul combinaţiei de taste Ctrl+V (comanda
Edit→Paste), după care se editează şi se salvează în formatul grafic dorit.

8.2.2.9. Întreţinerea sistemului
Defragmentarea hard disck-ului
Scopul acestei acţiuni este identificarea modului în care fişierele ocupă fizic spaţiul pe
disc şi reorganizarea lor astfel încât să rezulte date plasate continuu unele după altele în afară de
filele sistem.
Windows scrie fizic datele pe disc în blocuri succesive de o anumită mărime, utilizând
pentru aceasta o listă a blocurilor libere. Deşi se caută în general spaţiile libere mai mari, un
fişier poate să ajungă să fie plasat în mai multe blocuri libere, nu neapărat alăturate, mai ales
atunci când pe disc se scriu şi se şterg cantităţi relativ mari de date sau se fac multe instalări şi
dezinstalări de programe.
Prin divizarea fişierelor în acest fel scade viteza de acces la date, deoarece pentru a
returna datele cerute, capul de citire al hard disck-ului trebuie să se deplaseze fizic în mai multe
locuri, la adresa de început a fiecărui grup de blocuri ocupat de fişierul la care s-a făcut referire.
Operaţia de defragmentare grupează în spaţii libere sau aproape goale datele aparţinând
aceluiaşi fişier şi identifică spaţiile nealocabile (sectoarele defecte), şi în acelaşi timp încearcă să
dispună continuu şi spaţiul liber de pe disc.
Defragmentarea se poate lansa în mai multe feluri:
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prin parcurgerea secvenţelor Start→Control~Panel→Performance~and~Maintenance
→Administrative~Tools→Computer~Management→Disck~Management, selectarea cu
butonul din dreapta al mouse-ului a discului dorit, apoi a opţiunii „Properties”, a filei
„Tools” şi a butonului „Defragment Now”.
Prin deschiderea ferestrei My Computer, selectarea cu buton dreapta mouse a drive-ului
dorit şi apoi a opţiunii „Properties”, a paginii „Tools” şi a butonului „Defragment
Now...”.

În toate situaţiile, Windows va deschide o fereastră de informaţii şi dialog (Figura 8.2.2.9).

Figura 8.2.2.9
Prin apăsarea butonului „Analyze”, sistemul face o estimare a fragmentărilor existente
pe disc şi produce un raport cu date generale (la nivel de disc) şi specifice (despre fiecare fişier
fragmentat în parte) care poate fi vizualizat şi tipărit. Prin apăsarea butonului „Defragment” se
lansează operaţia de defragmentare propriu-zisă. Această operaţie de defragmentare readuce
informaţia pe hard disck în formă continuă dintr-o formă unde informaţia a fost aşezată haotic.

9. MICROSOFT OFFICE
Este un pachet de programe complexe cel mai uzual care are la bază aplicaţiile (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook, Access ), vom analiza tipurile de documente cu care lucrează
aplicaţiile Microsoft Office XP Professional

9.1 Introducere
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Microsoft Office XP Professional este un pachet de aplicaţii tip „office” la fel ca
variantele anterioare de office, specifice activităţilor care se desfăşoară de regulă într-un birou
redactarea de documente, alcătuirea de devize, efectuarea de calcule simple şi prezentarea
rezultatelor în formă tabelară sau grafică, prezentări de produse sau servicii, poştă electronică şi
mesagerie electronică, alcătuirea de baze de date de structură simplă.
Suita Office XP cuprinde următoarele aplicaţii:
• Word, este un software dedicat creării şi modificării documentelor. Este cea mai utilizată
aplicaţie.
• Excel, este un program de calcul tabelar, cu posibilităţi de prezentare grafică a datelor.
• PowerPoint, este un program de realizare a prezentărilor de tip diapozitiv („slide”) static
sau animat, cu sau fără sunet.
• Outlook, este un program de poştă electronică, cu posibilităţi de transmitere de mesaje
către grupuri structurate, de realizare de programe calendaristice de lucru şi întâlniri,
vizualizare de documente etc.
• Access, este o aplicaţie de definire a bazelor de date de structură simplă, de interogare şi
alcătuire de rapoarte în formă tabelară sau grafică.
Lansarea aplicaţiilor suitei se face la fel, prin parcurgerea secvenţei (Figura 9.1):
Start → All~Programs → Numele~aplicaţiei~Office

Figura 9.1.
Se observă că fiecare aplicaţie are o icoană specifică. La instalarea standard, acesta este
locul în care icoanele se plasează automat. Utilizatorul îşi poate creea scurtăturile aplicaţiilor pe
care le foloseşte mai frecvent în desktop, în meniul Start sau în zona de lansări rapide de pe
taskbar.

9.2 Microsoft Word
Intrarea standard în Microsoft Word se va face în felul următor:
Start → All~Programs →Microsoft office →Microsoft Word
O altă intrare este intrarea pe o iconiţa din meniul Windows.
Meniurile din Utilitarul Microsoft Word:
• Fişier → File
• Editare →Edit
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Vizualizare →View
Inserare → Insert
Format →Format
Instrumente →Tools
Tabel →Tabel
Fereastră →Window
Ajutor →Help

Submeniurile din meniul File →Fişier
New →Nou Creează un nou document la fel ca şi lansarea, lui Microsoft Word se
deschide cu o pagină de document goală (Figura 9.2-1).

Figura 9.2-1
Fereastra nouă Word (Figura 9.2-1) prezintă în partea dreaptă lista celor mai recent
modificate documente (Deschidere~Document), din care utilizatorul poate să aleagă în funcţie de
destinaţia documentului nou creat Şabloane~generale..., o diversitate foarte mare de documente
tip care pot fi create.
Open →Deschidere Deschide un document cu un nume specificat într-o locaţie
specificată acesta fiind deja salvat anterior cu un nume specificat, aceasta se poate deschide prin
apăsare pe butonul „ “ din bara de instrumente sau File-Fişier→Open-Deschidere. Toate
extensiile recunoscute de Word cum ar fi (*.doc, *.dot, *.txt,…)
Dacă există documente care trebuie editate, Word se poate deschide prin dublu click
stânga al mouse-ului pe numele fişierelor respective şi va afişa la deschidere conţinutul deja
existent în ele. În Word pot fi deschise simultan un număr mare de documente, se pot copia
fragmente de text sau alte obiecte din unul în altul prin intermediul clipboard-ului (copy/paste).
Este indicat să se salveze periodic, cu grijă, conţinutul documentelor deschise.
În foaia de lucru Word poate fi folosit butonul din dreapta al mouse-ului.
Close→Închidere Închiderea unui document. Dacă acesta nu a fost salvat, la închidere apare
întrebarea dacă salvăm sau nu acest document. (Figura 9.2-2)
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Figura 9.2-2
Save →Salvare Salvarea uni document Word care deja a fost salvat anterior cu un nume
specificat.
Save as…→Salvare ca Salvează un document cu un nume specificat într-o locaţie
specificată, dacă locaţia (locul unde se găseşte documentul) nu este specificată atunci aceasta se
va salva automat în My Documents…
Save as Web Page…→Salvare ca pagină web salvează un document word în format
htm, html ca şi o pagină web.
Serch→Căutare Caută pe disc cuvinte prestabilite.
Page setup→Initializare pagină Se setează pagina, marginile documentului, tipul de
hârtie şi tipul formatului acestuia în care urmează să se încadreze documentul, precum şi aspectul
documentului.
Definirea porţiunii tipărite din foaia albă se face prin deschiderea ferestrei Fişier/
Iniţializare~pagină... (Figura 9.2-3).

Figura 9.2-3
.
Se definesc marginile documentului, poziţia formatului (tip portret=vertical, respectiv tip
vedere=orizontal). Unităţile de măsură se stabilesc în Instrumente/Opţiuni/General. Dimensiunea
paginii de document se alege din fila Hârtie (Figura 9.2-4) şi este recomandabil să fie un format
recunoscut de imprimantă, iar hârtia utilizată pentru tipărire să aibă chiar acel format, pentru a
evita orice eroare.
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Figura 9.2-4
.
Fila a treia defineşte aspectul general al paginii, spaţiul rezervat antetului şi subsolului
etc. (Figura 9.2-5).

Figura.9.2-5

Print preview →Examinare înaintea imprimării Se va examina un document word
înaintea listării acestuia la imprimantă.
Print…→ Imprimare Listează la imprimantă un document Word, precum se şi alege
imprimanta dorită, caracteristicile acesteia, paginile care urmează a fi inscripţionate la
imprimantă.
Sens To…→ Trimitere către Trimite un document Word către un recipient, către o
căsuţă de e-mail sau fax.
Properities→Proprietăţi Proprietăţile documentului respectiv.
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Exit→Ieşire Ieşire din Microsoft Word.
19.2.1.9.2.1.

Bara de instrumente

Formatat: Marcatori și numerotare

Pe bara de instrumente de lucru se regăsesc icoane care reprezintă scurtături la toate
comenzile şi setările din meniuri. Poate fi configurată din Vizualizare/Bare~de~Instrumente, lista
care se deschide astfel prezentând diverse grupe de scurtături şi opţiunea Particularizare....
Particularizarea se poate face şi din meniul Instrumente.
Prin staţionarea cursorului (fără a se face click) deasupra butoanelor, Word afişează întrun mic dreptunghi galben semnificaţia butonului respectiv. Este astfel uşor să se identifice
comenzile care sunt în spatele acestor scurtături. Exemplul clasic este butonul care reprezintă o
dischetă („ ”), şi care înseamnă întotdeauna Fişier/Salvare.
Bara de instrumente conţine scurtături la comenzi de uz general (deschidere document
nou, deschidere document existent, salvare etc.) şi de formatare a textului în timpul lucrului.
Toate aceste comenzi au corespondent în meniuri.
19.2.2.9.2.2. Deplasarea în fişier

Formatat: Marcatori și numerotare

Cursorul marchează începutul documentului. Deplasarea în cadrul textului scris se face
cu săgeţile de pe tastatură, respectiv cu mouse-ul (se face click cu butonul din stânga acolo unde
se doreşte editarea textului introdus). Deplasarea rapidă se face şi cu ajutorul barelor de defilare
(„scroll”) orizontale şi verticale se poate vedea orice porţiune a documentului fără a se deplasa
cursorul în zona respectivă. Deplasarea cursorului se va face cu click pe butonul stânga al mouseului. O altă deplasare ar fi cu Page Up sau Page Down de la tastatură.
19.2.3.9.2.3. Selectarea textului

Formatat: Marcatori și numerotare

Selectarea unui bloc de text se poate face în mai multe moduri:
• se deplasează cursorul la începutul blocului de text, se apasă butonul din stânga al mouseului şi se deplasează mouse-ul până când întregul bloc este evidenţiat (afişat pe fond
negru).
• pentru a selecta tot documentul se apasă Ctrl+A sau se alege din meniul Editare comanda
Selectare~Totală.
• O altă selectare ar fi ţinând tasta shift apăsată iar săgeţile de navigare se apasă după caz
stânga, dreapta, sus, jos.
Pentru a anula o selecţie se face click cu mouse-ul oriunde pe ecran.
19.2.4.9.2.4. Copierea textului

•
•
•
•

Formatat: Marcatori și numerotare

Există mai multe metode pentru a copia un text. În toate situaţiile se parcurg următoarele
etape:
se selectează textul care trebuie copiat,
se alege din meniul Editare comanda Copiere sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+C
sau butonul „ ” din bara de instrumente, respectiv se face click cu butonul din dreapta
al mouse-ului şi se selectează Copiere din meniul care apare,
se mută cursorul în noua poziţie,
se alege din meniul Editare comanda Lipire sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+V sau
butonul „ ” din bara de instrumente, respectiv se face click cu butonul din dreapta al
mouse-ului şi se selectează Lipire din meniul care apare. În momentul în care se face
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lipirea, pe ecran apare o icoană tip Smart Tag care permite selectarea modului de lipire
(Figura 9.2.4), prin marcarea unei opţiuni din lista care apare.
Copy →Paste

Figura 9.2.4
19.2.5.9.2.5. Mutarea textului

Formatat: Marcatori și numerotare

Se procedează după cum urmează:
• se selectează textul care trebuie mutat,
• se alege din meniul Editare comanda Decupare sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+X
sau butonul „ ”din bara cu instrumente de lucru. Textul va dispărea din poziţia iniţială,
dar se va păstra în clipboard.
• se mută cursorul în noua poziţie în text,
• se alege din meniul Editare comanda Lipire sau se apasă combinaţia de taste Ctrl+V sau
butonul „ ” din bara de instrumente.

19.2.6.9.2.6. Ştergerea textului

Formatat: Marcatori și numerotare

Se pot şterge atât caracter cu caracter, cât şi blocuri mari de text. Se procedează astfel:
• pentru a şterge caracterul din dreapta cursorului, se apasă tasta Delete (Del) de pe
tastatură;
• pentru a şterge caracterul din stânga cursorului, se apasă tasta Backspace de pe tastatură;
• pentru a şterge un bloc de text, se selectează mai întâi blocul respectiv şi apoi se apasă
tastele Backspace sau Delete.
• ştergerea unui bloc de text selectat se face şi apăsând butonul „ ” din bara de
instrumente sau urmând selecţia Editare/Decupare, respectiv Ctrl+X.
Daca s-a şters din greşeală ceva util, textul şters se poate recupera utilizând butonul de
anulare („ ”) din bara cu instrumente de lucru, respectiv se alege opţiunea Anulare... (Ctrl+Z)
din meniul Editare. Textul şters va fi reamplasat în poziţia iniţială.
19.2.7.9.2.7. Formatarea textului

Formatat: Marcatori și numerotare

Posibilităţile de lucru cu Word sunt mult extinse faţă de editoarele de text simple care se
instalează o dată cu Windows XP (Notepad, WordPad). Formatarea textului se referă la prelucrări
de text în ceea ce priveşte aspectul (font-ul, mărimea, tipul, culoarea etc.) şi aşezarea în pagină
(alinieri, etc.). Opţiunile de formatare se găsesc în meniul Format, grupate după funcţiuni, iar
cele mai utilizate au scurtături în bara de instrumente:
• apelarea tabletei de stiluri şi formatări, „ ”,
• definire stil din listă, „
”,
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definire font (corp de literă) din listă, „
”,
definire dimensiune caracter din listă, „
”,
corp de text aldin (bold), „ ”,
corp de text cursiv (italic), „ ”,
corp de text subliniat (underlined), „ ”,
text aliniat la stânga, „ ”,
text centrat, „ ”,
text aliniat la dreapta, „ ”,
text aliniat şi la stânga şi la dreapta, „ ”,
spaţiu între rânduri, „
”,
paragraf numerotat, „ ”,
paragraf evidenţiat cu semne speciale, „ ”,
micşorare indentare (deplasare subparagraf la stânga), „ ”,
mărire indentare (deplasare subparagraf la dreapta), „ ”,
bordură exterioară, din listă, „
”,
evidenţiere text cu culoare, selecţie din listă, „
”,
culoare font, selecţie din tabletă, „
”.

Pentru formatare se procedează astfel:
• se selectează textul care trebuie formatat,
• se apasă butonul din bara de instrumente sau se alege opţiunea dorită din meniul Format
(se observă că textul selectat se modifică instantaneu).
Pentru renunţarea la o formatare de genul celor selectabile prin buton, se selectează textul şi se
dezactivează butonul respectiv.
19.2.8.9.2.8. Inserare de tabele în document

Formatat: Marcatori și numerotare

Tabelele din Word permit organizarea textului sub formă de linii şi coloane. Fiecare
căsuţă dintr-un tabel poate conţine orice fel de date.
Pentru a creea un tabel într-un document se parcurg următoarele etape:
• se plasează cursorul acolo unde trebuie introdus tabelul,
• se selectează Tabel/Inserare/Tabel şi se aleg opţiunile de format dorite în fereastra apărută,
• se apasă „OK” dacă se doreşte inserarea tabelului, respectiv „Revocare” dacă nu se mai
doreşte acest lucru.
Pentru a se adăuga chenar unui tabel, se plasează cursorul oriunde în interiorul tabelului şi
se deschide meniul Format/Borduri~şi~umbrire..., sau se apasă pe butonul din dreapta al mouseului şi se alege Borduri~şi~umbrire.... Apare o fereastră în care se pot defini formele chenarelor
şi bordurilor, culori, umbriri etc.
Pentru inserarea de text într-o celulă a tabelului se face click în interiorul ei şi se
introduce textul în poziţia cursorului. Conţinutul uneia sau mai multor celule se poate şterge,
muta sau copia ca orice text, în modul descris mai sus.
Pentru a şterge linii şi coloane se selectează entităţile respective, în Tabel sau în listă, de la
butonul drept al mouse-ului se alege Ştergere~celule... şi apoi se aleg opţiunile corespunzătoare
din fereastra care apare, care se referă la deplasarea elementelor rămase în tabel, ştergeri de
rânduri şi coloane întregi.
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Pentru a insera o linie sau o coloană, se plasează cursorul într-o celulă adiacentă locului în
care se doreşte adăugarea coloanei, respectiv liniei, se deschide Tabel şi se selectează Inserare...,
cu opţiunile dorite (coloană la stânga sau la dreapta, rând deasupra sau dedesubt).
Redimensionarea tabelului se face prin deplasarea jaloanelor specifice de pe rigla gradată
care apare sub bara de instrumente. Pentru modificarea coloanelor, există posibilitatea scindării,
respectiv îmbinării celulelor de pe linii.
19.2.9.9.2.9. Alte obiecte care se pot insera în document

Formatat: Marcatori și numerotare

Meniul Inserare cuprinde toate comenzile de inserare de obiecte, respectiv de marcatori,
care se pot efectua într-un document. Dintre acestea cele mai uzuale sunt:
• inserarea de imagini, Inserare/Imagine..., după care se specifică sursa. Peste aceste
imagini se pot realiza evidenţieri prin încercuire, marcări, indicaţii cu sau fără text chiar
în documentul Word, mai simple, utilizând instrumentele de desenare aflate la baza
ferestrei de lucru. Pentru formatări la nivel de imagine, se selectează imaginea respectivă
cu butonul din dreapta al mouse-ului şi se alege Formatare~imagine... din listă, după care
în fereastra care se deschide se fac toate setările.
• inserarea de hyperlink-uri, Inserare/Hyperlink... (Ctrl+K). Se deschide o fereastră în care
se defineşte legătura, care poate face referire la pasaje din documentul curent sau la alte
documente.
• inserarea de simboluri, Inserare/Simbol.... Se deschide un tabel multiplu cu simboluri (de
exemplu, litere greceşti, simbolul EURO, grad Celsius etc.) care se pot introduce în text
în poziţia cursorului prin apăsarea butonului „Inserare”. Se observă că există o listă de
font-uri posibile. Semnele speciale folosite în ştiinţe se regăsesc în font-ul Symbol din
această listă.
• inserarea de formule matematice, Inserare/Câmp.... Din listă se pot alege entităţi
multiple, de exemplu Formulă (pentru realizarea de operaţii matematice), Eq (pentru
editarea de ecuaţii matematice cu operaţii şi simboluri specifice) etc.
• inserare de obiecte diverse, Inserare/Obiect.... Obiectele pot fi: tabele Excel, grafice,
diagrame Access, calendar, capturi de ecran etc.
• inserarea de salturi de pagină, numerotări, data şi ora curentă etc.
19.2.10.9.2.10.

Alte formatări în document

Meniul Format cuprinde formatări referitoare la toate tipurile de entităţi din document.
Acestea pot fi aplicate întregului document sau porţiunilor selectate. Formatările cele mai uzuale
(din care o parte se regăsesc şi în bara de instrumente) sunt în linii mari următoarele:
• Format/Font... deschide o fereastra de dialog în care se definesc caracteristicile corpului
de literă folosit în document sau pe porţiunile selectate. Permite selectarea tipului de
caracter, a mărimii, stilului, efectelor şi conţine o fereastră în care se va vedea efectul
setărilor făcute înainte ca ele să fie aplicate în document.
• Format/Paragraf... deschide o fereastră în care se definesc caracteristicile paragrafului
selectat: aliniere, spaţiere, indentare etc., cu posibilitatea de a vizualiza efectul setărilor
înainte de a fi aplicate în document.
• Format/Marcatori~şi~numerotare... deschide fereastra de realizare a titlurilor de
paragraf şi indentărilor în text.
• Format/Coloane oferă posibilitatea scrierii textului pe coloane în pagină, fără a se defini
tabele.
• alte formatări: tabulatori, fundalul paginii etc.
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Un alt mod de a se realiza formatări de corpuri de text selectate este prin acţionarea
culiselor (slider) de pe rigla gradată (Ruler) care apare deasupra documentului. Poziţia acestor
culise defineşte poziţia începutului de paragraf faţă de marginea din stânga a formatului, poziţia
corpului textului aliniat faţă de marginile documentului etc.

19.2.11.9.2.11.

Vizualizarea documentului

Formatat: Marcatori și numerotare

Atât în timpul lucrului, cât şi înaintea tipăririi, este necesar să se controleze redactarea
documentului din punct de vedere al aspectului său. În acest sens se folosesc opţiunile meniului
Vizualizare. Astfel, documentul se poate vedea în fereastra de lucru în mai multe moduri:
• Normal, vizualizarea implicită,
• Aspect~pagină~Web, pentru a se vizualiza în condiţii de Web un document care se
redactează pentru a se salva „.htm” sau „.html”.
• Aspect~pagină~imprimată, în care se vede şi „hârtia” de sub text,
• Antet~şi~subsol, în care corpul documentului se vede cenuşiu deschis şi nu este accesibil,
în timp ce sunt deschise pentru editare antetul şi subsolul.
• Schiţă, pentru organizarea şi structurarea conţinutului fişierului.
Panoramarea documentului (Zoom) se poate face şi prin selectarea scării de reprezentare
din lista aflată în bara de instrumente rapide: „
”.
O formă de vizualizare foarte importantă este Fişier/Examinare~înaintea~imprimării
(butonul „ ”), care va afişa pe ecran aspectul tipărit al documentului. Ieşirea din pagina de
examinare se face apăsînd butonul „Închidere” din bara de instrumente.
Atenţie: această verificare se face obligatoriu înaintea oricărei tipăriri la imprimantă.

19.2.12.9.2.12.

Salvarea documentelor

Formatat: Marcatori și numerotare

Salvarea documentelor se face în mai multe moduri:
• prin selectarea Fişier/Salvare, respectiv Ctrl+S sau butonul „ ” din bara de instrumente,
se utilizează atunci când fişierul care este salvat a fost editat în sesiunea curentă.
• prin selectarea Fişier/Salvare~ca..., atunci când fişierul a fost creeat în sesiunea curentă
şi nu are nume atribuit de utilizator, respectiv atunci când fişierul se salvează cu alt nume
sau cu alt tip (altă extensie din lista care se derulează sub eticheta „Tip~fişier:”).

19.2.13.9.2.13.

Imprimarea documentelor

Documentul curent se poate tipări (imprima) prin selectarea comenzii
Fişier/Imprimare..., sau apăsarea simultană a tastelor Ctrl+P, respectiv apăsarea butonului „ ”
din bara de instrumente. Este bina ca înainte de imprimare paginile să fie examinate, pentru a se
vedea dacă setările făcute corespund. În toate situaţiile va apărea fereastra din Figura 9.2.13.
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Figura 9.2.13.
Word detectează automat imprimanta activă în sistem. Dacă sunt instalate mai multe imprimante
şi se doreşte alta decât cea implicită, se alege din listă (Nume:). Se definesc apoi cerinţele de
tipărire: care pagini se tipăresc, câte exemplare etc. orientarea hârtiei (portret, vedere) şi locul din
care se extrage (sertarul de imprimantă care conţine coli de formatul specificat în
Fişier/Iniţializare~pagină). Se pot defini prin apăsarea butonului Proprietăţi opţiunile de
imprimare, se pot seta din fereastra ce rezultă prin apăsarea butonului Opţiuni..., sau din
Instrumente/Opţiuni/Tipărire.
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9.3 Microsoft Excel
9.3.1 Introducere în Microsoft Excel
La fel ca şi Microsoft Word, Microsoft Excel este şi el un utilitar al lui Microsoft Office
care creează tabele, calcul tabelar, grafice, etc.
Microsoft Excel este cel mai răspândit program de calcul tabelar elaborat până acum. El
face parte din pachetul de programe integrate Ms-Office, realizat de firma Microsoft. Facilităţile
principale pe care le oferă Ms-Excel:
- posibilităţile de calcul matematic general, calcul logic, calcule financiare,
calcule statistice, prelucrări de tip organizare a datelor (grupări, ordonări, extrageri, despărţire pe
categorii, sinteze).
- rezultatele se pot vedea imediat organizate într-un tabel, adică se pot explora
schimbările care intervin în urma unor analize, se pot face chiar modificări în tabel.
Obiectul de lucru al acestui utilitar se numeşte foaia de calcul. Afacerile au avut de
câştigat foarte mult în urma apariţiei foilor de calcul, deoarece acestea pot fi asociate cu un
program grafic performant, astfel încât oricine doreşte să analizeze sau să prezinte sugestiv
informaţiile cuprinse în formă aridă a cifrelor din documentele unei afaceri este ajutat de acest
instrument ideal.
În esenţă foaia de calcul conţine o listă de informaţii care se referă la un anume subiect,
temă şi cu care se face operaţii de calcul numeric sau logic. Lansarea în execuţie a aplicaţiei
Excel se face în mod obişnuit al unei aplicaţii Windows. Orientativ utilizatorul este îndrumat de
aspectul pictogramei prin care Ms-Office indică un shorcut către program, iar în aspectul şi
conţinutul pictogramei are evidenţiată litera X.
Pentru o intrare standard în Microsoft Excel se va proceda apăsând click stânga al mouseului pe Start din status bar (bara de stare), după care alegem programs, iar apoi click stânga pe
pictograma evidenţiată cu Microsoft Excel.
Start → All~Programs →Microsoft office →Microsoft Excel
După lansare, Excel se deschide cu o pagină de registru gol (Figura 9.3.1-1). Un registru
nou se deschide şi dacă în timpul unei sesiuni de lucru Excel se alege secvenţa Fişier/Nou...,
respectiv se apasă butonul „ ” din bara de instrumente de lucru.

Figura 9.3.1-1.
La lansarea noii ferestre Excel, aceasta pune la dispoziţie utilizatorului registrul din
Figura 9.3.1-1 cu trei foi de lucru menţionate în josul paginii, maximul de foi de lucru care pot fi
cuprinse într-un document Excel sunt de 255 (sheet).
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Fereastra nouă Excel (Figura 9.3.1-1) prezintă în partea dreaptă lista celor mai recent
modificate registre (Deschidere~registru~de~lucru), dacă sunt, şi a şabloanelor predefinite
(Nou~din~şablon etc.), din care utilizatorul poate să aleagă în funcţie de destinaţia registrului
nou creat. Se vor găsi, sub Şabloane~generale..., variantele de registre tip care pot fi create, cu
particularizări specifice, astfel încât utilizatorul îşi poate eficientiza munca.
Dacă există registre care trebuie editate, care au fost create anterior undeva pe un disc
acestea pot fi redeschise pentru a se edita prin dublu click stânga al mouse-ului şi va afişa la
deschidere conţinutului deja existent în ele. Altfel, dacă Excel este deja deschis şi se doreşte să se
lucreze şi la alte fişiere, deja existente, ele se deschid cu Fişier/Deschidere... sau prin apăsare pe
butonul „ “ din bara de instrumente. Se observă că în Excel se pot deschide fişiere de formate
diverse, nu neapărat create cu Excel (extensia implicită „.xls”). În fereastra de deschidere se pot
vizualiza prin derularea listei „Fişiere~de~tip:” toate extensiile recunoscute de Excel.
În Excel pot fi deschise simultan un număr mare de registre, se pot copia câmpuri şi
înregistrări din unul în altul prin intermediul clipboard-ului.
Atenţie: deschiderea de registre multiple, deşi suportată până la o anumită limită, încetineşte
vizibil funcţionarea aplicaţiei. Este indicat să se salveze periodic, cu grijă, conţinutul registrelor
deschise.

Elementele ecranului Excel
•
•
•
•
•
•
•
•

Nume registru
Antetul coloanei (A,B,C, AA, …IV)
Antetul rândului (123…256)
Bara de formule
Celula
Eticheta (numele) foii active
Bara de meniu
Bara de instrumente

Meniurile din Microsoft Excel cu submeniurile acestora :
 File →Fişier















NEW→NOU
OPEN→DESCHIDERE
CLOSE→ÎNCHIDERE
SAVE→SALVARE
SAVE AS…→SALVARE CA…
SAVE AS WEB PAGE→SALVARE CA PAGINA WEB
SAVE WORKSPACE→SALVARE SPAŢIU DE LUCRU
WEB PAGE PREVIEW→EXAMINARE PAGINĂ WEB
PAGE SETUP→INIŢIALIZARE PAGINĂ
PRINT AREEA→ZONĂ DE IMPRIMAT
PRINT PREVIEW→EXAMINARE ÎNAINTEA IMPRIMĂRII
PRINT…→IMPRIMARE
SEND TO…→TRIMITERE CĂTRE
PROPERITIES→PROPRIETĂŢI
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EXIT→IEŞIRE

 EDIT→EDITARE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CAN’T UNDO→IMPOSIBIL DE ANULAT
CAN’T REPEAT→IMPOSIBIL DE REPETAT
CUT→DECUPARE
COPY→COPIERE
PASTE→LIPIRE→CLIPBOARD OFFICE
PASTE SPECIAL→LIPIRE SPECIALĂ
PASTE AS HYPERLINK →LIPIRE CA HYPERLINK
FILL →UMPLERE
CLEAR→GOLIRE
DELETE→ŞTERGERE
DELETE SHEET→ŞTERGEREFOAIE
MOVE OR COPY SHEET→MUTARE SAU COPIERE FOAIE
FIIND →GĂSIRE
REPLACE→ÎNLOCUIRE
GO TO→ SALT LA
LINKS→LEGĂTURI
OBJECT→OBIECT

 VIEW→VIZUALIZARE
◊ NORMAL→NORMAL
◊ PAGE BREAK PREVIEW→EXAMINARE SFÂRŞIT DE PAGINĂ
◊ TOOLS→PANOU DE ACTIVITATE
◊ FORMULA BAR→ BARĂ DE FORMULE
◊ TOOLS BAR→BARA DE INSTRUMENTE
◊ STATUS BAR→BARA DE STARE
◊ HEADER AND FOOTER→ANTET ŞI SUBSOL
◊ COMENTS→COMENTARII
◊ CUSTOM VIEW→VIZUALIZĂRI PARTICULARIZATE
◊ FULL SCREEN→ECRAN COMPLET
◊ ZOOM→PANORAME
 INSERT→INSERARE














CELLS→CELULE
ROWS→RÂNDURI
COLUMNS→COLOANE
WORKSHEET→FOAIE DE LUCRU
CHART→DIAGRAMĂ
SIMBOL→SIMBOL
PAGE BREAK→SFÂRŞIT DE PAGINĂ
FUNCTION→FUNCŢIE
NAME→NUME
COMMENT→COMENTARIU
PICTURE→IMAGINE
OBJECT→OBIECT
HYPERLINK→HYPERLINK
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 FORMAT→FORMAT
o
o
o
o
o
o
o

CELLS→CELULE
ROWS→RÂND
COLUMN→COLOANĂ
SHEET→FOAIE
AUTO FORMAT→AUTO FORMATARE
CONDITIONAL FORMATTING→FORMATE CONDIŢIONATE
STYLE→STIL

 TOOLS→INSTRUMENTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPELLING→CORECTARE ORTOGRAFICĂ
AUTO CORECT→CORECTARE AUTOMATĂ
SHARE WORK BOOK→PARTAJARE REGISTRU DE LUCRU
TRACK CHANGES→URMĂRIRE MODIFICĂRI
MERGE WORK BOOKS→COMPARARE ŞI ÎMBINARE REGISTRE DE LUCRU
PROTECTION→PROTECŢIE
ONLINE COLABORATION→COLABORARE
GOUL SEEK→CĂUTARE REZULTAT
SCENARIOS→SCENARII
AUDITING→FORMULĂ DE AUDIT
MACRO→MACROCOMANDĂ
ADD INS→COMPONENTE INDUSE LA CERERE
CUSTOMIZE→PARTICULARIZARE
OPTIONS→OPŢIUNI
 DATA→DATE
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SORT→SORTARE
FILTER→FILTRARE
FORM→MACHETĂ
SUBTOTAL→SUBTOTALURI
VALIDATION→VALIDARE
TABLE→TABEL
TEXT TO COLUMNS→TEXT ÎN COLOANE
CONSOLIDATE→CENTRALIZARE
GROUP OUT ONLINE→GRUPARE ŞI SCHIŢARE
PRIVOT TABLE AND PRIVOT REPORT→RAPORT PRIVOT TABLE ŞI
PRIVORT CHART
♦ GET EXTERNAL →SE IMPORTĂ DATE EXTERNE
♦ REFRESH→REIMPROSPĂTARE
♦ DATA→DATE
 WINDOW→FEREASTRĂ
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•
•
•
•
•
•
•

NEW WINDOW→FEREASTRĂ NOUĂ
ARANGE→ARANJARE
HIDE→ASCUNDERE
UNHIDE→REAFIŞARE
SPLIT→SCINDARE
FREEZE PANES→ÎNGHEŢARE PANOURI
BOOK1→REGISTRU

 HELP→AJUTOR
•
•
•
•
•
•

MICROSOFT EXCEL HELP→AJUTOR PENTRU MICROSOFT EXCEL
HIDE THE OFFICE→ASCUNDERE ASISTENT OFFICE
WHAT’S THIS→CE ESTE ACEASTA
OFFICE ON WEB→OFFICE PE WB
DETECT AND REPAIR→DETECTARE ŞI REPARARE
ABOUT MICROSOFT EXCEL→DESPRE MICROSOFT EXCEL

Fişierele create în alte programe, precum Lotus 1-2-3 (versiunile până la 4.0) sau Quattro
Pro (versiunile 5.0 şi 7.0, utilizând instrumentul de conversie Quattro Pro), se pot deschide în
Excel la fel ca şi fişierele create cu Excel.
Fişierul curent se salvează în formatul iniţial de fişier sau ca registru de lucru Excel prin
utilizarea comenzilor standard de salvare din Excel. Dacă este destinat utilizării în versiuni
anterioare de Excel sau ale altor programe de calcul tabelar, se poate modifica formatul implicit
la salvare cu unul corespunzător, ales din listă. Salvarea se face în acelaşi mod ca şi la Word.
La deschiderea registrului de lucru Excel se observă organizarea lui sub formă de tabel,
cu linii marcate prin cifre şi coloane marcate prin literele alfabetului latin, şi existenţa a trei foi
de lucru.
Copierea şi mutarea cuprind o opţiune în plus, Lipire~Specială... (Figura 9.3.1-2). Cu
ajutorul ei se poate alege ce atribute ataşate celulelor se copiază o dată cu conţinutul vizibil
selectat, operaţii care se fac la copiere, respectiv mutare etc.
Modul de umplere a celulelor din spaţiul de lucru se defineşte în Editare/Umplere.

Figura 9.3.1-2
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9.3.2 Formatări în spaţiul de lucru
Datele care se introduc în celule pot fi de mai multe tipuri, însoţite de diverse atribute.
Definirea acestora se face prin Format/Celule... (Ctrl+1), respectiv click pe butonul din dreapta
al mouse-ului şi selectarea Formatare~celule.... În toate situaţiile se deschide o fereastră cu file
multiple, în care setările sunt grupate după funcţia lor (Figura 9.3.1-3).

Figura 9.3.1-3.
Particularizarea mediului de lucru Excel se face, ca şi în Word, prin configurarea
opţiunilor existente în filele ferestrei Instrumente/Opţiuni....
9.3.3. Calculul tabelar
Excel este o aplicaţie de calcul tabelar.
Prin poziţionarea cursorului într-o celulă se deschide automat posibilitatea de a defini
datele din acea celulă ca rezultat al unor calcule de diferite feluri (funcţii matematice, calcule
statistice, operaţii logice etc.), prin apăsarea butonului marcat cu „fx” deasupra foii de lucru. Se
deschide fereastra din Figura 9.3.1-4, în care utilizatorul poate selecta o funcţie care să fie activă
în câmpul respectiv. În fereastră va găsi informaţii despre acea funcţie, ce face şi la ce se aplică,
sintaxa ei (argumentele care trebuie definite) etc.

Figura 9.3.1-4.
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Prin apăsarea butonului „OK” funcţia se introduce în celula curentă, şi Excel deschide o
fereastră specifică pentru definirea argumentelor (Figura 9.3.1-5).

Figura 9.3.1-5.
Argumentele sunt identificatori de celule de forma „coloană~linie” (de exemplu, „C4”
înseamnă coloana „C”, linia „4”) care sunt de fapt pointer-i (indicatori) spre informaţia conţinută
de acea celulă. „F4:F4” reprezintă, pentru exemplul din figură, o însumare pe linie, între celulele
F4 şi F4. O notaţie de genul „M4:M251” ca argument la funcţia SUM reprezintă o însumare pe
coloană, a conţinutului celulelor de pe coloana „M”, liniile de la 4 la 251 inclusiv.
Dacă se cunosc abrevierile şi sintaxele funcţiilor sau se doresc operaţii aritmetice simple,
care se pot defini din tastatură, funcţiile de calcul pentru celula curentă se pot introduce şi direct
(Figura 9.3.1-6). În spaţiul de lângă „fx” se introduce semnul „=” şi apoi expresia care trebuie
calculată. În celula activă va apărea rezultatul acestui calcul.
În exemplul prezentat s-au considerat „a” şi „b” coordonatele unui punct în plan. „F” este
distanţa de la acel punct la originea sistemului de coordonate cartezian, calculată după formula
matematică binecunoscută (1).

F = a2 + b2

(1)

Este suficient ca această definiţie să se dea pentru primul element din coloană, pentru ca
ea să se poată extinde la întreaga coloană. Extinderea se face prin „agăţarea” cu mouse-ul a
pătrăţelului negru din dreapta-jos a celulei marcate şi deplasarea cursorului (care va fi în formă
de „+”) pe verticală în jos, peste toate celulele care se completează. Formula (1) se va aplica
pentru toate valorile a, b. La sfârşitul selectării, utilizatorul are posibilitatea de a decide cum să
introducă datele calculate în celulele astfel selectate (Figura 9.3.1-7).
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Figura 9.3.1-6.

Figura 9.3.1-7

Pentru un calcul tabelar simplu să considerăm tot datele din exemplul mai sus menţionat
să facem suma pe coloana A respectiv a lui «X »şi coloana B respectiv «Y » iar rezultatul să fie
trecut în celuleleA19 respectiv B19. (figura 9.3.1-8),
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Figura 9.3.1-8
Vom selecta coloana A de la 4 la 19 derulând cursorul mouse-ului cu click stânga apăsat (Figura
9.3.1-9) iar apoi vom apăsa semnul (Σ - sumă) (Figura 9.3.1-10) şi rezultatul calculului sumei pe
coloana respectivă de la 4 la 18 va fi automat trecut în A19. Toate aceste calcule se fac la fel şi
pentru coloana B. După ce calculele au fost făcute vom compara cele două rezultate noi obţinute
prin crearea unui grafic.

,
Figura 9.3.1-9

82

Fanea Mihai

MANUAL TIC ONLINE

Figura 9.3.1-10

Pentru a crea graficul mai sus amintit vom proceda :
- vom selecta cele două rezultate cu click stânga al mouse-ului apăsat derulând peste ele
pe urmă alegem tipul
în A19 şi B19, iar apoi vom apăsa click stânga al mouse-ului pe iconul
şi forma graficului (Figura 9.3.1-11) vom urma paşii necesari apăsând butonul
Următorul

iar la sfârşit Terminare şi graficul va fi ca în (Figura 9.3.1-12)

Figura 9.3.1-11
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Figura 9.3.1-12
9.3.4. Inserare de obiecte în spaţiul de lucru
În foaia de lucru Excel se pot insera în timpul lucrului linii, coloane, celule individuale cu
anumite caracteristici, se pot adăuga foi de lucru în cadrul registrului care pot fi denumite
sugestiv. Inserările se fac din meniul Inserare.
Alte tipuri de date care se inserează: imagini, hyperlink-uri, nomograme, diagrame
(reprezentări grafice cu date din foaia de lucru) etc ca şi în Figura 9.3.1-13 . În Figura 9.3.1-14
este prezentată o astfel de diagramă creată cu programul Expert lansat de Inserare/Diagramă...

Figura 9.3.1-13
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Figura 9.3.1-14
9.3.5. Operaţii cu date
Se observă că meniul specific Excel, care nu se regăseşte în Word, este cel de Date. Aici
sunt grupate operaţiile specifice cu datele conţinute în celule. Date/Sortare... realizează sortarea
şi ordonarea datelor selectate după anumite criterii.

9.3.6. Formatarea paginii
Excel furnizează multe setări opţionale astfel încât să se poată modifica aspectul paginii ce
urmează a fi tipărită, prin fereastra multiplă deschisă de Fişier/Iniţializare~pagină... (Figura
9.3.1-15).

Figura 9.3.1-15.
Orientarea foii de lucru imprimate poate fi setată tip portret sau tip vedere. Se comută la
tipul vedere atunci când trebuie tipărite mai multe coloane de date decât încap într-o pagină tip
portret.
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Celelalte modificări ce pot fi aduse aşezării în pagină a unei foi de lucru imprimate includ
dimensiunea hârtiei, centrarea datelor pe pagina imprimată şi controlul modului de numerotare a
paginilor. Aceste modificări afectează numai aspectul paginii imprimate, nu şi modul în care
aceasta apare pe ecran.
Pentru plasarea de numere de pagină sau alt text deasupra sau sub datele foii de lucru pe
fiecare pagină există posibilitatea adăugării de anteturi sau subsoluri la foaia de lucru imprimată.
Anteturile se imprimă la începutul fiecărei pagini; subsolurile apar jos pe fiecare pagină.
Anteturile şi subsolurile, etichetele repetitive şi titlurile de rând şi de coloană pot fi utilizate în
orice combinaţie.
Pentru aceasta se foloseşte comanda Fişier/Iniţializare~pagină.... Sunt posibile
următoarele variante :
• pentru imprimarea titlurilor de rând şi de coloană se selectează caseta „Titluri rânduri şi
coloane” şi „Imprimare”.
• pentru a imprima etichetele coloanelor pe fiecare pagină, sub „Imprimare titluri” din
caseta „Rânduri de repetat sus” se introduc rândurile care conţin etichetele coloanelor şi
apoi se selectează „Imprimare”.
• pentru a imprima etichetele rândurilor pe fiecare pagină, sub „Imprimare titluri” din
caseta „Coloane de repetat la stânga” se introduc coloanele care conţin etichetele
rândurilor, şi apoi se selectează „Imprimare”.
9.3.7. Vizualizare
Pentru a se vedea exact cum se va imprima fiecare pagină se dă comanda
Fişier/Examinare~ înaintea~ imprimării. Se vizulizează astfel anteturile, subsolurile şi titlurile
de imprimat.
Excel oferă următoarele căi de vizualizare a foilor de lucru şi de aranjare a aspectului imprimării
acestora:
• Vizualizare/Normal, opţiune implicită,
• Fişier/Examinare~înaintea~imprimării, vizualizează pagina de imprimat astfel încât să
se poată ajusta coloanele şi marginile. Modalitatea în care apar paginile în fereastra de
examinare depinde de font-urile disponibile, de rezoluţia imprimantei şi de culorile
disponibile. Se vizualizează astfel anteturile, subsolurile şi titlurile de imprimat.
• Vizualizare/Examinare~sfârşit~de~pagină, afişează datele care intră pe fiecare pagină şi
permite ajustarea zonei de imprimat şi a sfârşiturilor de pagină. Examinarea sfârşiturilor
de pagină arată unde intervin sfârşiturile de pagină în foaia de lucru şi care zonă a foii de
lucru se va imprima.
9.3.8. Salvarea registrelor
Salvarea registrelor se face în mai multe moduri:
• selectarea Fişier/Salvare, respectiv Ctrl+S sau butonul „ ” din bara de instrumente se
utilizează atunci când fişierul care este salvat a fost editat în sesiunea curentă.
• selectarea Fişier/Salvare~ca... se utilizează atunci când fişierul a fost creat în sesiunea
curentă şi nu are nume atribuit de utilizator, respectiv atunci când fişierul se salvează cu
alt tip (altă extensie) din lista care se derulează sub eticheta „Tip~fişier:”.

9.3.9 Imprimarea fişierelor
Pentru a imprima numai anumite porţiuni dintr-o foaie de lucru se selectează cu mouse-ul
zona respectivă şi se alege comanda Fişier/Zonă de imprimat/Stabilire~zonă~de~imprimat.
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Pentru adăugarea de celule la o selecţie existentă se foloseşte opţiunea Adăugare~la zona~
de~imprimat.
Registrul curent se poate tipări (imprima) prin selectarea comenzii Fişier/Imprimare...,
sau apăsarea simultană a tastelor Ctrl+P, respectiv apăsarea butonului „ ” din bara de
instrumente. În toate situaţiile se deschide o fereastră în care se definesc parametrii de tipărire în
acelaşi mod ca în Word.
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9.4 Microsoft PowerPoint
La fel ca şi Microsoft Word sau Excel face parte din pachetul Microsoft Office şi se
ocupă de partea de prezentare a unor proiecte, lecţii, etc. prin proiectarea acestora printr-un
videoproiector pe un ecran de proiecţie. Este în special conceput pentru crearea de slide-uri
(diapozitive) de prezentare.
Pentru o intrare standard în Microsoft PowerPoint se va proceda apăsând click stânga al
mouse-ului pe Start din status bar (bara de stare), după care alegem programs, iar apoi click
stânga pe pictograma evidenţiată cu Microsoft PowerPoint.
Start → All~Programs →Microsoft office →Microsoft PowerPoint
Crearea unei prezentări în Microsoft PowerPoint presupune:
• pornirea de la o formă de bază,
• adăugarea de noi diapozitive şi conţinut,
• alegerea aspectelor,
• modificarea aspectului diapozitivelor prin modificarea schemei de culori sau prin aplicarea unor şabloane formă diferite,
• crearea de efecte (de exemplu tranziţiile animate între diapozitive).
19.4.1.9.4.1.

Crearea unei prezentări noi

După lansare, PowerPoint se deschide cu o pagină de prezentare goală (Figura 9.4.1-1).
O prezentare nouă se deschide şi dacă în timpul unei sesiuni de lucru PowerPoint se alege
secvenţa Fişier/Nou..., respectiv se apasă butonul „ ” din bara de instrumente de lucru.

Figura 9.4.1-1.
Meniul din partea dreaptă oferă o serie de posibilităţi de a începe crearea unei prezentări:
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Prezentare~necompletată, se începe cu diapozitive cu un aspect minim şi fără culori
aplicate.
Nouă~din~prezentare~existentă. Prezentarea nouă se creează pe baza uneia deja scrise şi
desenate. Această comandă creează o copie a prezentării existente pe care se fac
modificările de formă şi conţinut dorite pentru prezentarea nouă.
Din~şablon~formă. Prezentarea se creează pe un şablon PowerPoint ce are deja un
concept de formă, font-uri şi o schemă de culori. Suplimentar faţă de şabloanele care
însoţesc PowerPoint, există posibilitatea de a se folosi şabloane create de utilizator.
Din~Expert..., se utilizează un Expert pentru a aplica un şablon formă care include
sugestii pentru textul diapozitivelor personale şi se introduce textul dorit.
Şabloane~pe~situl~meu~de~Web, se creează o prezentare cu ajutorul unui şablon
amplasat pe un site Web.
Şabloane~la~Microsoft.com, se alege dintre şabloanele PowerPoint suplimentare din
Microsoft Office Template Gallery. Acestea sunt aranjate în funcţie de tipul de
prezentare.

Pentru crearea unei prezentări cu ajutorul diapozitivelor necompletate, se deschide un fişier
nou, cu opţiunea Prezentare~necompletată. Se introduc titlul şi subtitlul în zonele în care le cere
aplicaţia (Figura 9.4.1-2).

Figura 9.4.1-2.
Prezentarea este de fapt o succesiune de diapozitive, fiecare apărând pe ecran ca o pagină
separată. Pentru adăugarea de diapozitive după cel curent se selectează Inserare/Diapozitiv~nou
sau se tastează Ctrl+M. Se adaugă astfel pagini în care utilizatorul poate să introducă datele pe
care le doreşte:
•

imagini, cu Inserare/Imagine/Din~fişier... sau din alte surse posibile (Figura 9.4.1-3.),
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Figura 9.4.1-3.
diagrame, cu Inserare/Diagrame. Apare un şablon de diagramă care va fi particularizată
(buton dreapta mouse, Obiect~diagramă/Editare) (Figura 9.4.1-4),

Figura 9.4.1-4
text, direct de la tastatură sau prin copierea din alte aplicaţii (Textul se editează şi se
formatează prin selectarea de opţiuni de pe lista apărută prin click cu butonul din dreapta
al mouse-ului în spaţiul de lucru) (Figura 9.4.1-5).
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Figura 9.4.1-5.
În prezentare se pot insera sunete, tabele, nomograme, obiecte generate în alte aplicaţii,
comentarii, data şi ora etc.
Se observă din Figura 9.4.1-6 că apăsarea butonului de derulare marcat din dreapta
ecranului oferă mai multe opţiuni pentru conţinutul casetei din dreapta ecranului, printre care
schemele de formă, culoare şi animaţie, menite să facă prezentarea mai interesantă. În timpul
lucrului, dacă utilizatorul doreşte schimbarea şablonului de prezentare, o poate face prin
selectarea unei alte scheme de formă şi culoare din listele existente, aplicabilă tuturor
diapozitivelor din prezentare sau doar celor specificate (Figura 9.4.1-7).

Figura 9.4.1-6.
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Figura 9.4.1-7.
Tot pentru acest scop există meniul Expunere~diapozitive, cu ajutorul căruia se „regizează”
prezentarea, se defineşte modul cum se vor derula diapozitivele, se configurează expunerea, se
fac înregistrări etc. Utilizatorul are posibilitatea de a verifica derularea expunerii pe măsură ce o
defineşte, cu ajutorul opţiunii Vizualizare~Expunere (tasta F5).
În cazul în care este necesar întreg spaţiul ecranului pentru lucru, utilizatorul poate închide
lista din dreapta, apăsând pe butonul marcat cu „x” din dreapta butonului de derulare.
Se pot crea prezentări noi prin copierea şi modificarea celor existente sau se pot folosi
diversele şabloane furnizate de PowerPoint.

19.4.2.9.4.2. Lucrul în PowerPoint

Formatat: Marcatori și numerotare

Dacă există prezentări gata făcute, dar care trebuie editate, PowerPoint se poate deschide prin
dublu click pe numele fişierelor respective şi va afişa la deschidere conţinutului deja existent în
ele. Altfel, dacă PowerPoint este deja deschis şi se doreşte să se lucreze şi la alte fişiere, deja
existente, ele se deschid cu Fişier/Deschidere... sau prin apăsare pe butonul „ “ din bara de
instrumente. Se observă că în PowerPoint se pot deschide fişiere de formate diverse, nu neapărat
implicitul „.opt”. În fereastra de deschidere se pot vizualiza prin derularea listei „Fişiere~
de~tip:” toate extensiile recunoscute de PowerPoint.
În PowerPoint pot fi deschise simultan mai multe prezentări.
În foaia de lucru PowerPoint poate fi folosit butonul din dreapta al mouse-ului. În funcţie de
locul unde este apelat şi de entităţile selectate se va deschide o listă de comenzi şi opţiuni
contextuală.
19.4.3.9.4.3. Vizualizarea prezentărilor

Formatat: Marcatori și numerotare

PowerPoint oferă următoarele căi de vizualizare a foilor de lucru şi de aranjare a aspectului
imprimării acestora:
• Vizualizare/Normal, opţiune implicită, se vizualizează un singur diapozitiv pe pagină.
• Vizualizare/Sortare~diapozitive, pentru a vedea mai multe diapozitive pe pagina de lucru.
• Vizualizare/Expunere~diapozitive, sau tasta F5, pentru vizualizarea configurărilor făcute.
• Vizualizare/Panoramare, pentru mărirea scării de prezentare etc.

92

Fanea Mihai
•

MANUAL TIC ONLINE

Fişier/Examinare~înaintea~imprimării, vizualizează pagina de imprimat (cu formatul
definit în Fişier/Iniţializare~pagină...). Ieşirea din fereastra de examinare se face apăsând
butonul „Închidere” din bara de instrumente.

19.4.4.9.4.4. Salvarea prezentărilor

Formatat: Marcatori și numerotare

Salvarea prezentărilor se face în mai multe moduri:
• prin selectarea Fişier/Salvare, respectiv Ctrl+S sau butonul „ ” din bara de instrumente,
se utilizează atunci când fişierul care este salvat a fost editat în sesiunea curentă.
• se poate face prin salvarea documentului tip proiect într-un fişier executabil (*.exe).
• prin salvare ca… din meniul fişier, după care se specifică un nume.
19.4.5.9.4.5. Imprimarea prezentărilor

Formatat: Marcatori și numerotare

Există posibilitatea de a se imprima întreaga prezentare (diapozitivele, schiţele, paginile de note
etc.) în culori, în tonuri de gri sau alb-negru. Există, de asemenea, posibilitatea de a se imprima
numai anumite diapozitive. Prezentarea curentă se poate tipări prin selectarea comenzii
Fişier/Imprimare..., sau apăsarea simultană a tastelor Ctrl+P, respectiv apăsarea butonului „ ”
din bara de instrumente. În toate situaţiile se deschide o fereastră în care se definesc parametrii
de tipărire (Figura 9.4.5-1).

Figura 9.4.5-1
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9.5 Microsoft Access
După lansare, Access se deschide cu o pagină goală (Figura 9.5-1). Acelaşi lucru se întâmplă şi
dacă în timpul unei sesiuni de lucru Access se alege secvenţa Fişier/Nou..., respectiv se apasă
butonul „ ” din bara de instrumente de lucru.

Figura 9.5-1.
Fereastra nouă Access (Figura 9.5-1) prezintă în partea dreaptă lista celor mai recent
modificate fişiere, dacă sunt, şi a şabloanelor predefinite, din care utilizatorul poate să aleagă în
funcţie de destinaţia fişierului nou creat. Variantele de fişiere tip care pot fi create:
• „bază de date necompletată”. O bază de date reprezintă o colecţie de informaţii care se
referă la un anumit subiect sau scop, de exemplu o listă de persoane însoţită de informaţii
despre ele (vârsta, adresa, funcţia, respectiv informaţii dacă au parcurs anumite cursuri,
rezultate la testări etc.). Este entitatea de bază de care se leagă toate celelalte aplicaţii
Access (pagini de acces, proiecte). Cuprinde informaţii stocate în tabele corelate între ele
prin chei, în care coloanele se numesc „câmpuri” iar liniile „înregistrări”.
• „acces la pagină de date necompletată”. O pagină de acces la date este o pagină Web
care are o conexiune la o bază de date. Cu ajutorul ei se pot vizualiza, edita, modifica şi
manipula datele stocate într-o bază de date.
• „proiect (bază de date existentă)” şi „proiect (bază de date nouă)”. În Access, un
proiect este un fişier de date care furnizează accesul eficient la o bază de date. Conţine
formulare, rapoarte, numele şi amplasarea paginilor de acces la date, macrocomenzi şi
module scrise în SQL (Standard Query Language) şi nu date sau definiţii de date (tabele,
vizualizări, diagrame de baze de date, proceduri stocate sau funcţii definite de utilizator).
• „databases” (baze de date), cuprinde şabloane predefinite pentru cele mai utilizate tipuri
de baze de date.
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Dacă există fişiere care trebuie editate, Access se poate deschide prin dublu click pe
numele fişierelor respective şi va afişa la deschidere conţinutul acestora. sau prin apăsare pe
butonul „ “ din bara de instrumente. Se observă că în Access se pot deschide fişiere de formate
diverse, nu neapărat create cu Access (implicitul „.mdb”). În fereastra de deschidere se pot
vizualiza prin derularea listei „Fişiere~de~tip:” toate extensiile recunoscute de Access. În foaia
de lucru Access poate fi folosit butonul din dreapta al mouse-ului. În funcţie de locul unde este
apelat şi de entităţile selectate se va deschide o listă de comenzi şi opţiuni contextuală.
Ca exemplu se va creea un fişier nou, de tip „Bază de date necompletată” simplă,
formată dintr-un singur tabel. Utilizatorul introduce numele bazei, după care se deschide o
fereastră de selecţie (Figura 9.5-2) a metodei de creare a tabelului respectiv.

Figura 9.5-2.
Mai intuitivă este utilizarea programului tip Expert (în engleză, Table Wizard) (Figura 9.5-3).

Figura 9.5-3.
Expertul conţine o serie de tipuri de tabele specifice unor activităţi mai uzuale, din care
utilizatorul poate să aleagă. Fiecare tip de tabel are predefinit şi capul de tabel (lista câmpurilor),
pe care utilizatorul le poate selecta pentru tabelul său. Defilarea ferestrelor se face apăsând
butonul „Next”. În următoarele ferestre se stabileşte câmpul principal al tabelului, numit „cheie
primară” (Primary Key). Această cheie primară este formată din înregistrări cu valori unice (care
nu se repetă). S-a ales tabelul tip „Studenţi”, cu câteva din câmpurile din şablon, cheia primară
„IDStudent” (identificatorul studentului). Se deschide un tabel care se completează de către
utilizator (Figura 9.5-4).
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Figura 9.5-4.
În lista de comenzi rezultată prin apăsarea butonului din dreapta al mouse-ului în spaţiul de lucru
se găsesc comenzi din meniul Record (Înregistrare), respectiv Edit (Editare). Datele câmpului
respectiv se pot sorta, filtra etc. Din meniul Insert (Inserare) se pot insera câmpuri (coloane) şi
înregistrări (linii) la stânga celulei în care se află cursorul, respectiv la sfârşitul tuturor
înregistrărilor. Tabelul se poate salva în mai multe forme (ca tabel, raport, formular, respectiv
pagină de acces la date). Definirea paginii, vizualizarea şi tipărirea se fac similar cu celelalte
aplicaţii Office. Cu referire la baza de date creată deja se pot creea interogări, formulare, rapoarte
etc. cu selectare tot din fereastra din Figura 9.5-1, care rămâne rezidentă în spaţiul de lucru, prin
utilizarea Experţilor specifici.
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9.6 Instalarea/eliminarea componentelor individuale din Office
Dacă Microsoft Office a fost instalat dintr-un server de fişiere în reţea sau dintr-un director
partajat, instalarea sau eliminarea (dezinstalarea) componentelor se va face tot de la această
amplasare. La fel se procedează dacă suportul de instalare a fost CD-ROM-ul local sau unul
existent pe un alt calculator din reţea.
Se parcurge următoerea secvenţă:
Start → Control~Panel → Add~or~Remove~Programs.
Rezultă o fereastră în care sunt listate toate programele instalate de utilizator (care nu
aparţin sistemului de operare instalat iniţial) (Figura 9.6-1).

Figura 9.6-1.

Apăsarea pe butonul „Remove” va elimina în întregime sau la alegere componentele
Office. Prin apăsarea butonului „Change” se deschide fereastra Expert din Figura 9.6-2, în care
utilizatorul îşi poate alege varianta preferată.
Înainte de orice adăugare sau eliminare de software de orice tip este bine să se realizeze o
copie de siguranţă a aplicaţiilor pe un suport extern, de unde să se poată restaura în caz de
defecţiuni majore. Aceasta trebuie să facă parte dintr-o politică de backup & restore agreeată de
toţi utilizatorii calculatorului respectiv şi de administratorul reţelei din care acesta face parte.

97

Fanea Mihai

MANUAL TIC ONLINE

Figura 9.6-2.

9.7 Noutăţi aduse de Office 2007 si Ofiice 2010
Noutăţile aduse de Office XP faţă de versiunile anterioare sunt prezentate sistematizat de către
Microsoft .
Caracteristicile au fost grupate următoarele categorii categorii:
• creşterea productivităţii şi simplificarea lucrului:
• grafica, respectiv interfața dintre utilizator și calculator mai ușor de folosit
• elementele specifice în fața utilizatorului direct pe ecran
• prezenţa asistenţilor inteligenţi care furnizează informaţii şi semnalează greşeli
interactiv, în timpul lucrului (de exemplu, icoanele Smart Tag care apar la lipirea de
date copiate sau mutate, care permit formatarea rapidă a paragrafului copiat, într-un
mod la alegerea utilizatorului),
• formatări rapide, acces la Web pentru extragerea de şabloane,
• opţiunile de autocorectare în timpul lucrului,
• recunoaşterea vorbirii şi a scrisului de mână,
• ajutorul rapid de tipul „Tastaţi o întrebare” ,
• recunoaşterea automată a tipului informaţiei (de exemplu, la introducerea unei adrese
de Web, a datei calendaristice etc.),
• accesul pe Web, la galerii de şabloane şi documente, în orice moment al lucrului,
• inserarea rapidă a hyperlink-urilor etc.
• localizarea în limba română,
• posibilităţi de a primi ajutor de pe Web etc.
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10. INTERNETEUL
Ce este internet-ul?
O întrebare destul de frecventă în ultima perioadă. Pentru mulţi acest cuvânt ,, Internet ’’ nu
înseamnă nimic dar pentru alţii este un cuvânt cu mai multe definiţii.
Cuvântul ,,Internet’’ reprezintă prescurtarea denumirii din limba engleză a Reţelei Internaţionale,
adică Internaţional Network. Deci numai prin faptul că am explicat originea cuvântului putem da o
definiţie. Internet-ul este o reţea internaţională, reţea care cuprinde peste 20.000 de reţele locale din
peste 150 de ţări ale lumii. În această definiţie mai apare un cuvânt, pentru mulţi necunoscut, şi anume
,,reţea". O reţea reprezintă un ansamblu de calculatoare legate între ele atât fizic cât şi logic. Din
această definiţie, mai rezultă o definiţie pentru Internet: Internet-ul este un mod de legare între ele a
două sau mai multor calculatoare. Aceste calculatoare, spre deosebire de reţelele normale, nu este
necesar să fie în aceeaşi încăpere, nici măcar în acelaşi oraş sau ţară, de aici şi denumirea de
Internaţional adică se poate realiza conectarea (comunicarea) a două calculatoare din ţări diferite sau
aflate la mare distanţă unul faţă de celălalt.
Cine a creat Internet-ul şi de ce?
Internetul a fost creat de armata americană la sfârşitul anilor '60. Guvernul american şi-a dorit
să aibă o legătură bună şi relativ rapidă între trupele sale după întreg mapamondul. Această legătură
mai avea nevoie şi de rezistenţă foarte mare la un eventual atac nuclear din partea Rusiei, pe vremea
aceea U.R.S.S. Astfel a fost creat Internet-ul, o reţea care poate funcţiona şi dacă se pierd anumite
legături între câteva calculatoare.
Cum obţinem acces la Internet?
Pentru a ne putea conecta la (a putea accesa) Internet avem nevoie de Internet Provider numit mai pe scurt provider. Un provider este o firmă prestatoare de servicii care cu ajutorul anumitor
conexiuni oferă acces la Internet. La rândul lui provider-ul are acces la Internet de la un alt provider
sau chiar de la guvernul S.U.A. care este considerat ,,posesorul" majoritar al Internet-ului. Deci pentru
a ne conecta la Internet trebuie să ne conectăm la un server de Internet. Aceste servere de Internet sunt
de mai multe tipuri, cele mai importante sunt:
Server de e-mail-Furnizează acces la aşa numita poştă electronică
Server de upload-Asigură transferul de date într-un singur sens, adică dinspre utilizator spre
Internet sau alţi utilizatori.
Server de download-Asigură transferul de date dinspre Internet sau alţi utilizatori spre
utilizator.
Servere de date-sunt servere care au o capacitate foarte mare de date şi pot fi folosite pentru
upload, download şi stocare de date.
Servere firewall - Sunt servere de protecţie care sunt folosite, de obicei, de companiile care au o
reţea locală cu informaţii care nu doresc să fie accesate de oricine. Astfel, aceste servere Firewall
verifică datele care ,,trec" prin ele, adică înspre şi dinspre reţeaua locală şi Internet, oprind datele
la care utilizatorul respectiv nu are acces sau nu are dreptul să le vizualizeze.
O conectare gratuită în momentul de faţă prin linie telefonică dial-ap este oferită de un furnizor de
telefonie fixă prin serviciul clicknet.
Pentru aceasta avem:
Username : clicknet
Password : clicknet
Tel. Nr. 0870222222
Pentru a ne putea conecta la un server de Internet trebuie să avem un cont la acel server sau la
firma care posedă serverul. Se numeşte cont perechea de numere de utilizator şi parola acestuia. Cu
ajutorul acestui cont utilizatorul se poate conecta logic la serverul respectiv de Internet. Conectarea
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fizică se poate realiza pe mai multe căi şi anume: telefon, fibră optică, cablu de reţea, cablu coaxial,
satelit etc.
Metodele cele mai populare utilizate de majoritatea utilizatorilor de internet sunt telefonul şi
sateliţii.
Pentru a ne conecta la Internet cu ajutorul unei linii telefonice avem nevoie de un modem intern
sau extern şi bineînţeles de o linie telefonică. Linia telefonică se leagă ,,fizic" la modemul
calculatorului cu ajutorul unei prize de telefon, iar cu ajutorul unor programe de dial-up se leagă
,,logic" la linia telefonică. În sistemele de operare Windows 95/98/2000/NT acestea se află în My
Computer -Dial-up Networking. Pentru a ne conecta prin dial-up avem nevoie de un cont de Internet.
Acest cont poate fi ,,cumpărat" de la un provider de servicii Internet şi constă dintr-un nume şi o
parolă. Cu ajutorul modem-ului şi a programelor de dial-up se sună la provider. La provider, pe linia
telefonică se află legat un modem care va răspunde şi va începe comunicarea cu calculatorul, cu
ajutorul liniei telefonice. Prima dată calculatorul trimite numele de utilizator şi parola server-ului, care
verifică corectitudinea acestora. După verificarea numelui şi a parolei, dacă acestea sunt cunoscute
de server, se face legătura la Internet. Pentru conectarea la Internet cu ajutorul fibrelor optice sau
cablurilor coaxiale este nevoie de un modem special, de cablu coaxial sau fibră optică, după care,
acestea, de obicei, se leagă la calculator cu ajutorul unei plăci de reţea prin intermediul căreia se
transferă datele de pe şi pe Internet. La conectarea prin sateliţi se utilizează o antenă parabolică
îndreptată către unul din sateliţii care pot oferi legătură la Internet. Conexiunile prin satelit sunt foarte
scumpe, de aceea există o modalitate mai specială de conectare, adică conectare hibridă. Acest lucru
înseamnă că se foloseşte pentru download un satelit iar pentru upload se foloseşte un alt tip de
conexiune la Internet, de exemplu prin cablu coaxial, World Wide Web.
Definirea sistemului de World Wide Web.
World Wide Web (sau Web ) este cel mai mare rezervor de informaţie electronică din
lume. Cu alte cuvinte, Web este o colecţie de milioane de documente legate între ele, care se găsesc pe
calculatoare răspândite în întreaga lume (Web= pânză de păianjen). Când se vizionează site-uri din
Web cu ajutorul unui browser se pot vizualiza elemente de tip text, grafică, video sau audio (cunoscute
sub numele de hipermedia). Internet-ul este vehicul care permite comunicarea între calculatoarele din
întreaga lume. Web-ul este deci un sistem de comunicare global care permite calculatoarelor să
transfere date hipermedia în Internet. Astfel spus, Web-ul se poate considera un sistem de documente
sau programe legate între ele, aşezate la nivel superior al Internet-ului (hardware şi software).
Mai precis la ce foloseşte Web-ul?
Web-ul este utilizat de către browser-ul utilizatorului pentru a putea vizualiza paginile de
pe acesta. Aceste pagini conţin în principal informaţii sub formă de text dar şi sub formă video
(imagini statice sau animaţii) sau audio.
Aceste informaţii sunt stocate pe Web sub un format special denumit HTML(Hyper Text
Markup Language)- limbajul cu care ,,comunică" Web-ul. Formatul HTML a apărut odată cu apariţia
Web-ului, şi este format special, adică este inteligibil de către om (îl poate citi). Când vizualizăm o
pagină de Web, aceasta este în format HTML, iar browser-ul îl traduce în imagini, sunete, texte etc.
Pentru a creea pagini de Web avem nevoie de un editor de texte în care să scriem pur şi simplu
ceea ce dorim în formatul HTML. Un singur inconvenient al acestor editoare de texte este faptul că
trebuie cunoscut limbajul HTML. Un alt mod de creare al paginilor de Web este folosirea unui
program pentru crearea paginilor Web. Aceste programe diferă de la unul la altul, dar unul dintre cele
mai răspândite este FrontPage, un program al firmei Microsoft care aparţine deja de pachetul de
programe Microsoft Office, şi este de tipul WYSIWYG (What You See Is What You Get- ceea ce vezi
este ceea ce vei obţine), adică dacă utilizatorul scrie un text în FontPage acesta apare pe pagina Web
respectivă.
Pentru a putea face publice paginile Web este necesară utilizarea unui server de Web care să
stocheze pagina utilizatorului. Asemenea servere există pe Web şi pot fi găsite uşor.
Cum se accesează o pagină de Web?
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Toate browserele au un spaţiu pe fereastra lor unde este trecută adresa paginii Web care se
vizualizează la un moment dat. Această adresă are un format special:
etc,
http://www.nume.com. http://www.nume.ro http://www.nume.eu
Http este prescurtarea de la Hyper Text Transfer Protocol, protocol de transfer hypertext, iar restul
este adresa paginii respective, www este prescurtarea de la World Wide Web, nume este numele
deţinătorului paginii, iar com este tipul sau ţara de origine a deţinătorului paginii.
E-MAIL
E-mail-ul a luat fiinţă odată cu apariţia Internet-ului şi este prescurtarea de la electronic
mail (poştă electronică). Din denumire rezultă şi la ce foloseşte, adică la trimiterea şi primirea de
scrisori. Una din marile avantaje ale e-mail-ului este că scrisoarea trimisă va ajunge în numai câteva
minute sau chiar mai puţin, nu în câteva zile, de cât are nevoie o scrisoare normală pentru a ajunge la
destinaţie.
Internetul este o reţea globală formată din foarte multe calculatoare, aflate oriunde în lume,
conectate între ele. Comunicarea prin Internet nu depinde de poziţionarea geografică.
Informaţiile de pe Internet sunt prezentate sub forma de pagini web, care pot conţine text,
imagini, filme, muzică şi animaţie şi se regăsesc sub formă de fişiere de tip „.htm”, respectiv
„.html”. Pentru vizualizarea lor este necesar un program dedicat numit „web browser”
(navigator pe reţeaua Internet). Acest program interpretează fişierele HTML şi le afişează pe
ecranul calculatorului sub formă de pagină web. Un astfel de „web browser” este Internet
Explorer.

10.1. Internet Explorer
O dată cu pachetul sistemului de operare Windows se instalează pe calculator şi Internet
Explorer, pentru navigare pe Internet (Figura 10.1.-1).

Figura 10.1.-1.

Lansarea Internet Explorer-ului se poate face în următoarele moduri:
• dublu click pe icoana de pe desktop,
• click pe icoana din zona de lansare rapidă de pe taskbar,
Conţinutul unei pagini de web poate fi salvat în format HTML oriunde pe disc, şi recitit
apoi prin deschidere cu dublu click, fără sa se mai realizeze conexiunea la Internet.

10.2. Motoare de căutare
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Un motor de căutare Google, cele mai uzuale şi mai des folosite sunt
www.google.ro din Figura 10.2-1.

www.google.com

Figura 10.2.-1
Aici putem găsi majoritatea link-urilor de care avem nevoie pentru a ajunge la cuvintele cheie
căutate de noi şi scrise în spaţiul evidenţiat din figura 10.2.-1. mai sunt şi alte motoare de căutare
cum ar fi şi cel de la yahoo search, asta la vista etc.

10.3. Crearea unei căsuţe de e-mail
Pentru a primi şi trimite mesaje prin poşta electronică, care încet, dar cu paşi siguri
înlătură scrisorile din poşta tradiţională, acestea sunt trimise cu succes prin internet, care la un
simplu click ajunge la destinatar.
Pentru aceasta este necesar să creăm o adresă de unde vom trimite şi primi mesaje. Sunt
nenumărate site-uri unde putem face acest lucru. Vom crea totuşi pe un site în limba română
(www.k.ro, Figura 10.3.-1 ) ca să ne uşurăm munca pentru început iar apoi vom putea crea pe
aproape orice site o căsuţă de e-mail.
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Figura 10.3.-1

La deschiderea ferestrei k.ro vom intra la creare cont nou, vom trece la pasul 2 (Figura
10.3.-2 a,b)

Figura 10.3.-2a
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Figura 10.3.-2b

După ce am citit cu atenţie termenii şi condiţiile vom apăsa butonul Accept şi vom trece
la pasul următor Figura 10.3.-3.

Figura 10.3.-3

După ce s-au completat câmpurile necesare se trece la următorul pas Figura 10.3.-4.
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Figura 10.3.-4
Iar într-un final se deschide fereastra cu căsuţa nou creată cu un singur e-mail nedeschis
de la administratorul sistemului Figura 10.3.-5.

Figura 10.3.-5
Pentru a ne conecta la Internet sunt diferite metode. Una dintre ele şi cea mai uşor
accesibilă ar fi prin Dial –up. Pentru aceasta este nevoie de un PC, un modem, o linie telefonică
validă. Pentru a crea o conexiune vom proceda:
• intrăm la start→programs→accesories→comunications→Dial-up Networking
• vom acţiona make new conection
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Figura 10.3.-6
Se va specifica un nume iar apoi vom alege modemul la fel ca în Figura 10.3-6 numărul de
telefon şi apoi Finish.
La conectare va apărea fereastra din Figura 10.3.-7, vom acţiona butonul conect şi vom
aştepta conectarea aceasta o vom şti în momentul în care ne va apărea în colţul din dreapta al
imagini în status bar două monitoare care se aprind şi se sting ca în figura 10.3.-8. sau cea din
Figura 10.3.-9.

Figura 10.3.-7
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Figura 10.3.-8.

Figura 10.3.-9.

11. REŢELE DE CALCULATOARE
O reţea este un grup de calculatoare şi alte echipamente, conectate între ele prin cabluri,
astfel încât fiecare echipament poate interacţiona cu oricare altul.
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Calculatoarele se conectează între ele în reţele pentru a putea folosi în comun resurse din cele
mai diferite.
Server-ul este calculatorul central, ale cărui resurse sunt folosite în comun de utilizatorii
reţelei. Clientul este calculatorul care se conectează la server şi foloseşte resursele acestuia.
O clasificare a reţelelor :
După dimensiuni şi aşezare, reţelele se împart în:
reţele locale (Local Area Network, LAN), sunt reţele ale căror componente se găsesc aproape
unele faţă de altele, de exemplu în aceeaşi sală, în săli vecine sau clădiri alăturate.
•
reţele mari (Wide Area Network, WAN), sunt reţele ale căror componente se află la distanţă
mare unele faţă de altele, de exemplu în localităţi diferite.
O reţea care foloseşte ca şi element de legătură cablu coaxial. (Figura 11-1)
•

Figura 11-1
O reţea care foloseşte în componenţa sa cablul UTP care transmite mult mai rapid datele
în reţea ajungându-se până în momentul de faţă la 10M sau chiar 100M (Figura 11-2)

Figura 11-2

11.1 Echipamente de comunicaţie
Server-ul este un calculator din reţea care gestionează resursele reţelei stochează
date pentru orice utilizator din reţea, gestionează imprimantele din reţea, gestionează traficul
respectiv are instalate aplicaţii pe care membrii reţelei le pot utiliza.
Clientul sau host-ul este un calculator care este legat la un server în scopul efectuării
unor operaţii şi depinde de acesta cu utilizarea de fişiere şi programe, pentru acces la Internet,
pentru lansare de aplicaţii de calcul mari consumatoare de resurse.
Hub-ul este un dispozitiv de reţea cu mai multe porturi (intrări) necesar pentru
interconectarea prin cabluri UTP a calculatoarelor dintr-o reţea (host-uri). Hub-ul amplifică
semnalul primit de la un host şi îl distribuie către toate celelalte calculatoare.
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Switch-ul este un dispozitiv de reţea cu mai multe porturi care filtrează şi expediază
pachete de date între segmentele reţelei. Operează pe nivelele 2 şi uneori 3 ale modelului de
referinţă.
Router-ul des folosit pentru a trimite internetul cu alte reţele, este un dispozitiv, sau în
unele cazuri un software instalat pe un calculator, care determină care este următorul punct din
reţea către care se expediază un pachet de date în drum spre destinaţia sa finală. Router-ul este
conectat la cel puţin două reţele (în punctul în care o reţea comunică cu cealaltă, adică în
gateway). Decizia asupra direcţiei în care se trimite fiecare pachet de date se bazează pe
determinarea stării reţelelor la care este conectat. Router-ul poate fi şi o parte a switch-ului.
Cabluri şi conectori Pentru reţele locale se realizează cablarea structurată de tip
UTP/STP. Conceptul de cablare structurată a fost dezvoltat ca urmare a necesităţii uniformizării
celor două tipuri de cablaje existente: cablajul de voce (telefonie) şi cel de date. Până la
elaborarea standardelor de cablare structurată, partea de telefonie a unei clădiri era realizată pe
cabluri răsucite (topologie stea), în timp ce pentru reţeaua de date s-a utilizat cablul coaxial
(topologie de tip magistrală).
Cabluri de legătură Figura 11.1.-1

Figura 11.1-1
Mufarea între reţele între calculatoare se va observa în figurile: Figura 11.1.-2, Figura
11.1.-3, Figura 11.1.-4 iar în Figura 11.1.-5 priza RJ-45.

Figura11.1.-2

Figura11.1.-3,
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Figura 11.1.-4

Figura 11.1.-5

11.2. Adrese IP
Protocolul este un format prestabilit de transmitere a datelor între două componente de
reţea. Prin protocol se definesc următoarele: tipul de detectare de erori, metoda de comprimare a
datelor (dacă este cazul), felul în care expeditorul semnalează sfârşitul transmisiei, felul în care
destinatarul semnalează primirea unui mesaj, modul de transmitere (sincron, asincron), rata de
transfer de date etc.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) este o suită de protocoale de
comunicare utilizată pentru conectarea sistemelor locale (host-uri).
Interfaţa de conectare la o reţea este reprezentată fizic (hardware) de placa de reţea, iar din punct
de vedere software, de „entitatea” care va primi o adresă IP. Această adresă este atribuită unei
interfeţe de reţea şi nu unui calculator. Un calculator cu două plăci de reţea va avea două
interfeţe, fiecare cu adresă IP proprie, distinctă.
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În reţeaua locală adresele IP trebuie să fie unice. Pentru a minimiza posibilitatea existenţei de
adrese duplicate în reţea se poate instala un server DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol) care va asigura automat o adresă oricărei staţii care se va conecta în reţea.
Forma unei adrese IP: din punct de vedere al utilizatorului adresa IP este o secvenţă formată din
patru octeţi separaţi de caracterul „.” (punct), fiecare octet putând lua valori între 0 şi 255. Pentru
echipamentul de reţea, adresa respectivă apare ca o succesiune continuă de 32 de biţi, fiecare
grup de opt fiind reprezentarea binară a unui octet din formatul vizibil pentru utilizator.

11.3. Administrarea reţelelor
Administrarea reţelei locale presupune:
• monitorizarea reţelei Ethernet şi a traficului,
• asigurarea, menţinerea şi controlul securităţii reţelei locale,
• colaborarea în vederea remedierii nefuncţionalităţilor echipamentelor cu firma care asigură
service-ul în limitele contractuale şi rezolvarea diverselor disfuncţionalităţi apărute în
exploatarea curentă,
• gestiunea corectă e elementelor de bază ale reţelei locale (adrese IP, echipamente de
comunicaţii, aplicaţii specifice),
• menţinerea la standarde corespunzătoare a calităţii reţelei din punct de vedere al
configurărilor.
În arhitectura reţelei, server-ele sunt maşinile cu importanţa cea mai mare. Ele stochează baze de
date, au componente ale aplicaţiilor care rulează în sistem, deţin un rol important în sistemul de
comunicaţie şi dispun de resurse hardware importante.
Server-ul are în componenţă subansamble redundante pentru asigurarea toleranţei la defectare şi
disponibilităţii permanente în funcţionare. Funcţiile pe care un server trebuie să le ofere:
• servicii în reţea: dns, ftp, nfs, telnet, mail, etc.
• găzduirea de resurse comune pentru mai mulţi utilizatori,
• asigurarea serviciilor către utilizatori pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată.
Administrarea sistemului de operare instalat pe server presupune:
monitorizarea funcţionării şi menţinerea în stare de funcţionare,
asigurarea, menţinerea şi controlul securităţii server-ului,
colaborarea în vederea remedierii nefuncţionalităţilor echipamentelor cu firma care asigură
service-ul în limitele contractuale şi rezolvarea diverselor disfuncţionalităţi apărute în
exploatarea curentă,
• gestionarea sistemului de operare, a bazelor de date şi a aplicaţiilor (verificări software şi
hardware, stabilirea unui plan de backup şi restore, gestionarea spaţiului pe disc etc.),
• gestiunea versiunilor sistemului de operare, a bazelor de date şi a aplicaţiilor care rulează pe
server etc.
•
•
•

Staţiile de lucru (clienţii) necesită în general un set de activităţi de administrare similare celor ale
server-elor, şi anume:
• monitorizarea funcţionării şi menţinerea în stare de funcţionare,
• colaborarea în vederea remedierii nefuncţionalităţilor echipamentelor cu firma care asigură
service-ul în limitele contractuale şi rezolvarea diverselor disfuncţionalităţi apărute în
exploatarea curentă,
• gestionarea sistemului de operare şi a aplicaţiilor instalate (verificări software şi hardware,
politica de backup şi restore, gestiunea spaţiului pe disc, antiviruşi etc.) etc.
Pentru asigurarea unei corecte gestionări a sistemelor, se recomandă păstrarea unui jurnal (log
file) în care să se noteze toate elementele semnificative atunci când se face o modificare în reţea
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(de natură hardware sau software, cum ar fi: schimbări de adrese, adăugări de noi calculatoare,
reconfigurarea BIOS-ului, actualizarea şi/sau instalarea de programe, etc.).
Pentru protecţia datelor se recomanda urmărirea unei politici de backup. Periodic, este indicat să
se salveze datele pe server şi/sau pe alte calculatoare. În cazul extrem când sistemul de operare a
fost grav afectat, se poate face re-instalarea de pe CD-urile de backup (urmată de reluarea
procedurilor de personalizare, moment în care un jurnal care conţine setările corecte este de mare
folos).

OBIECTIVE CADRU ŞI DE REFERINłĂ VIZATE DE PROGRAMA
PENTRU CLASA A V-A
1. Cunoaşterea, înŃelegerea şi utilizarea conceptelor specifice
tehnologiei informaŃiei.
La sfârşitul anului elevul va fi capabil:
să identifice diversele tipuri de date şi informaŃii
să recunoască suporturile şi mijloacele tehnice de prelucrare, stocare şi
transmiterea informaŃiilor;
să identifice componentele unui calculator

2. Dezvoltarea capacităŃii de prelucrare a informaŃiei, folosind mijloace
de procesare şi metode specifice de prelucrare primară şi complexă
a acesteia.
La sfârşitul anului elevul va fi capabil:
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să efectueze operaŃii cu fişiere şi directoare în sistemul de operare Windows;
să identifice componentele ecranului şi ale unei ferestre şi să le utilizeze
să reprezinte informaŃiile sub formă de text sau imagine

3. Dezvoltarea capacităŃii de explorare/investigare pentru rezolvarea
unor probleme, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru
realizarea unui produs cu ajutorul calculatorului.
La sfârşitul anului elevul va fi capabil:
să utilizeze calculatorul din Ms Dos si Windows pentru a face operaŃii aritmetice si
comenzi la care calculatorul sa raspunda;
să identifice şi să elimine greşelile de logică, de prezentare sau exprimare dintr-o
lucrare.

4. Dezvoltarea interesului şi a motivaŃiei pentru utilizarea tehnologiei
informaŃiei şi comunicării ca sursă de cunoaştere a lumii
înconjurătoare şi a societăŃii.
La sfârşitul anului elevul va fi capabil:
să explice importanŃa şi semnificaŃia informaŃiei în societate;
să evidenŃieze impactul social, economic şi moral al utilizării tehnologiei informaŃiei

CONłINUTURILE ÎNVĂłĂRII
CLASA A V-A
1. Arhitectura generală a unui calculator
Monitorul
Tastatura
Unitatea centrală
Echipamente periferice

2. Sistemul de operare Windows
2.1 Caracteristicile principale
2.2 Configurarea suprafeŃei de lucru
2.3 AplicaŃia Control Panel
2.4 Windows Explorer şi My Computer
2.5 Formatarea discului flexibil
2.6 Lucrul cu pictograme
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2.7 Lucrul cu ferestre
2.8 Fişa de aplicaŃii
3. Organizarea fişierelor
3.1
Dosare şi fişiere
3.2
OperaŃii cu fişiere
3.3
Localizarea pe disc a fişierelor şi dosarelor
3.4
Întrebări
4. Prelucrarea şi tipărirea textelor
Prelucrarea textelor, noŃiuni introductive
Editorul de texte NotePad
Procesorul de texte WordPad
Tipărirea la imprimantă
Realizarea unui proiect
5. Editorul de imagini Paint
5.1 Realizarea unui proiect
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PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
UTILIZAREA CALCULATORULUI
INFORMATICĂ
CLASA A V-A
Nr. crt
1.
2.

3.

4.

5.

ConŃinuturile învăŃării
Norme de protecŃie a muncii
Arhitectura generală a unui calculator
1. Dispozitive de intrare
- Tastatura
- Scanner
- Modem
- mouse
2. Dispozitive de ieșire
- Monitorul
- Imprimanta
- Modem
3. Unitatea centrală
4. Echipamente periferice
5. Fişa de aplicaŃii / Evaluare
Sistemul de operare
Ms – Dos
• Caracteristicile generale
• Comenzi ale sisitemului de operare DOS
• Fisiere DOS
• Lansarea fisier executabil
Windows
1. Caracteristicile principale
2. Configurarea suprafeŃei de lucru
3. AplicaŃia Control Panel
4. Windows Explorer şi My Computer
5. Formatarea discului flexibil
6. Lucrul cu pictograme
7. Lucrul cu ferestre
8. Fişa de aplicaŃii /Evaluare
Organizarea fişierelor
1. Dosare şi fişiere
2. OperaŃii cu fişiere
3. Localizarea pe disc a fişierelor şi dosarelor
4. Întrebări / Evaluare
Prelucrarea şi tipărirea textelor și imaginilor
1. Prelucrarea textelor, noŃiuni introductive
2. Editorul de texte NotePad
3. Procesorul de texte WordPad
4. Editorul de imagini Paint
5. Tipărirea la imprimantă
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Nr. ore
1
5
1
1
1
1

8
1
1
1
1
1
1
1
1

6
1
2
1
2
11
2
1
4
1
3

Data.

Obs.
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6. Realizarea unui proiect / Evaluare
Reteaua internet
Clasificari generale

4
4

ACTIVITĂłI DE ÎNVĂłARE
Exerciţii de asociere a unor reprezentări cu informaţiile corespunzătoare;
Reprezentarea informaţiilor sub formă de text sau grafic;
Exerciţii de tip joc pentru realizarea sarcinilor;
Jocuri didactice de comunicare (scrierea unor scrisori scurte, invitaţii pe o temă dată);
Exerciţii de utilizare a tastaturii şi mouse-ului;
Realizarea de chestionare pentru investigarea unor situaţii concrete;
Exerciţii de editare a unor texte şi imagini;
Realizarea unor mini-proiecte în care să îmbine cunoştinţele dobândite şi la alte discipline;
Activităţi de comunicare;
Concurs pentru realizarea unei sigle a şcolii, a unei felicitări cu diferite ocazii şi coevaluarea produselor;
Realizarea de proiecte cu teme diverse cum ar fi: tradiţiile noastre, drepturile copiilor,
mediul şi noi, etc.;
Alegerea temei, echipei şi stabilirea rolurilor în cadrul echipei în funcţie de aptitudinile
individuale;
Comparaţii din punct de vedere estetic şi practic privind realizarea unei aplicaţii folosind
mijloace tehnice moderne;
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Planul unităŃii de învăŃare

Autorul unităŃii de învăŃare
Prenume şi nume: FANEA MIHAI
Denumire şcoală Scoala cu clasele I-VIII „Constantin Serban”
Localitate Alesd
Judet Bihor
Prezentare generală a unităŃii de învăŃare

Titlul planului unităŃii de învăŃare
DISPOZITIVE PERIFERICE
Rezumatul unitatăŃii de învăŃare

Unitatea de învăţare Dispozitive periferice include definiţia, rolul, funcţiile de bază, clasificarea
şi principiul de funcţionare pentru dispozitivelor periferice ale unui sistem de calcul. În această
unitate elevii vor fi îndrumaţi să descopere rolul, locul, principiul de funcţionare şi principalele
părţi componente ale celor trei categorii de peiferice întâlnite în structura unui sistem de calcul:
periferice de intrare, periferice de ieşire, şi periferice de intrare – ieşire.
După parcurgerea acestei unităţi de învăţare, elevii vor fi capabili să stabilească din ce categorie
face parte fiecare tip de dispozitiv periferic, care este rolul acestuia într-un sistem de calcul, cum
funcţionează şi care sunt părţile componente ale acestor dispozitive.
Elevii vor realiza un proiect în urma căruia vor învăţa noţiunea de dipozitiv periferic, clasificarea
acestora şi rolul ocupat de acestea într-un sistem de calcul.
Elevii joacă rolul de tehnician operator tehnică de calcul şi vor analiza eficienţa diferitelor tipuri
de dispozitive periferice din punct de vedere al caracteristicilor constructive, al principiului de
funcţionare şi al rolului funcţional.
În afara noţiunilor referitoare la dispozitivele periferice pe care le dobândesc, elevii îşi dezvoltă,
pe parcursul unităţii, abilităţi de lucru cu echipamente specifice, abilităţi de lucru cu calculatorul
(prin prezentările Power Point şi prin eseurile şi rezumetele pe care trebuie să le realizeze) şi
abilităţi de utilizare a poştei electronice, a paginii de wiki şi a blogului.
La finalul unităţii de învaţare, elevii vor fi capabili să utilizeze în viaţa de zi cu zi noţiunile şi
tehnicile referitoare la dispozitivele periferice, pe care le-au dobândit la orele de curs.
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Aria tematică
TEHNOLOGII
Clasa
a V-a

Timp aproximativ necesar

6 lecŃii a câte 50 min; 6 săptămâni

Reperele unităŃii de învăŃare

Standarde de performanŃă - obiective de referinŃă/ competenŃe specifice
24.1 descrie organizarea şi operarea sistemelor cu microprocesor
24.2 identifică principalele caracteristici fizice şi logice ale componentelor sistemelor cu
microprocesor
25.4 explică funcŃionarea şi întreŃinerea dispozitivelor periferice
Obiective operaŃíonale/rezultate aşteptate
O.1. să identifice dispozitivele de periferice
O.2. să analizeze funcŃionarea dipozitivelor periferice de iesire
O.3 să analizeze funcŃionarea dipozitivelor periferice de intrare
O.4. sa analizeze funcŃionarea dipozitivelor periferice de intrare - ieşire
O.3 să compare rolurile dispozitivelor periferice de intrare şi de ieşire
O.4 să compare funcŃionarea dispozitivelor periferice de intrare , de ieşire şi de intrare - ieşire
O.5 să realizeze o prezentare Power-Point în care să prezinte rezultatele studiului comparativ
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Intrebări-cheie ale curriculumului

Întrebare esenŃială

Cum ne împrietenim cu tehnologia?

Întrebările
unitatăŃii de
învăŃare

Cum comunicam cu calculatorul?
Ce facem cu informatiile?
Cum ne parvin rezultatele operatiilor executate cu ajutorul
calculatorului?
Ce sunt dispozitivele periferice?
Care este rolul dispozitivelor periferice într-un sistem de calcul?
Câte tipuri de dispozitive periferice exista într-o unitate centrală?
Care sunt caracteristicile constructive şi funcŃionale ale dispozitivelor
periferice de intrare?
Care sunt caracteristicile constructive şi funcŃionale ale dispozitivelor
periferice de ieşire?
Care sunt caracteristicile constructive şi funcŃionale ale dispozitivelor
periferice de intrare - ieşire?
Care sunt diferenŃele dintre principalele tipuri de dispozitive periferice?

Întrebări de
conŃinut

Plan de evaluare

Graficul de timp pentru evaluare
Evaluare iniŃială
-

întrebări frontale;
chestionare;
ştiu – vreau să ştiu – am
învăŃat
test de autoevaluare;
itemi de tip grilă;
discuŃii de grup

Evaluare formativă
-

jurnal
chestionare
fişe de lucru
fişe de autoevaluare
fişe de evaluare de grup
discuŃii de grup

Evaluare finală
-

test grilă final
chestionar electronic
eseu de reflecŃii
jurnal;

Evaluare – sumar
Planul de evaluare este în concordanŃă cu standardele şi cu obiectivele vizate şi să
le abordeze integral. ActivităŃile de evaluare descriu amănunŃit şi exact abilităŃilre
de gândire de ordin superior necesare în secolul XXI, vizate în contextual unităŃii de
învăŃare.
Toate activităŃile mele sunt centrate pe elev, sunt continue şi furnizează informaŃii
valide şi fidele, care contribuie la îmbunătăŃirea procesului de predare – învăŃare.
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Etapa iniŃială – constă în aplicarea unui test de evaluare iniŃială de tip grilă, întrebări puse
elevilor de către profesor, pornind de la general spre particular, de la întrebarea esenŃială
spre întrebările specifice unităŃii de învăŃare.
Tot în această etapă elevii completează chestionare de tip cecklist, lista de verificare a
abilităŃilor de utilizare a resurselor tehnologice şi poartă discuŃii de grup, elemente care ajută
profesorul să stabilească nivelul iniŃial al clasei, interesul elevilor pentru proiectul ca se va
derula, dar şi existenŃa abilităŃilor necesare derulării proiectului (lucrul în echipă, afinităŃi
pentru stabilirea grupelor, spirit critic şi autocritic, obiectivitate în evaluare şi autoevaluare).
La sfârşitul acestei etape se completează pe tablă diagrama “Ştiu – Vreau să ştiu – Am
învăŃat”.
Etapa formativă – este concretizată în diferite sarcini de lucru date elevilor (completarea
jurnalului, intervenŃii pe pagina de wiki, rezumate, fişe de lucru) care ajută la monitorizarea
activităŃii individuale şi de grup.
Fişele de evaluare şi autoevaluare, fişa de feedback, folosite în această etapă, dau informaŃii
despre modul de colaborare în cadrul echipelor, despre spiritul critic şi autocritic, despre
implicarea în rezolvarea sarcinilor, despre interesul manifestat faŃă de tema propusă şi
despre capacităŃile de comunicare ale elevilor în cadrul grupului.
Pe parcursul derulării unităŃii sunt aplicate elevilor teste de tip grilă pentru verificarea
nivelului de înŃelegere a noŃiunilor, teste referitoare la respectarea drepturilor de autor.
Fişa de observare a elevilor pe parcursul unităŃii este completată de către profesor pentru
fiecare elev în parte, pe toată durata unităŃii şi-l ajută pe acestă la evaluarea finală.
Etapa finală – elevilor li se va aplica testul grilă final care să reflecte dacă toŃi membrii
echipei s-au achitat de sarcinile primite şi dacă a existat colaborare şi comunicare la nivelul
grupei.
Va fi încheiat şi analizat jurnalul Ńinut pe parcursul unităŃii de învaŃare.
Înainte prezentarea produsului realizat, elevii sunt puşi să realizeze eseuri de reflecŃii în
legătură cu tema primită.
Evaluare produsului final realizat de elevi va cuprinde: criterii care vizează conŃinutul şi
criterii care vizează abilităŃi de proces şi de gândire, clar definite, la un nivel accesibil elevilor,
pentru ca aceştia să –şi poată evalua rezultatul muncii lor sau al colegilor.
Produl final realizat de elevi constă într-o prezentare Power Point despre dispozitivele
periferice întâlnite într-un sistem de calcul, urmărind următoarea structură: descriere, rol,
caracteristici tehnologice şi principiul de funcŃionare. Prezentarea Power Point va fi împărŃită
în trei părŃi, realizate de grupe de elevi diferite, (periferice de intrare, periferice de ieşire şi
periferice de intrare - ieşire), care la final vor putea forma un proiect total, ca produs final al
întregii clase de elevi.
În secŃiunea Procedee de instruire, descrieŃi cine utilizează evaluările, modul în care sunt
utilizate şi locul unde se desfăşoară.
Detalii ale unităŃii de învăŃare

Aptitudini şi capacităŃi obligatorii
-

abilităŃi de lucru cu PC-ul,
cunoştinŃe de lucru cu SO, respectiv editarea de texte, grafică;
abilităŃi de utilizare a pachetului Microsoft Office;
cunoştinŃe de bază legate partea hrdware a unui sistem de calcul;
abilităŃi de navigare pe Internet;
competenŃe de comunicare şi de lucru în echipă

Procedee de instruire
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Pregătirea pentru unitatea de învăŃare
Pornind de la întrebarea esenŃială:”Cum ne împrietenim cu tehnologia?” profesorul află,
în primul rând, poziŃia elevilor viv-a-vis de utilizarea tehnologiei în diferite domenii ale vieŃii
cotidiene, rolul calculatorului în activitatea desfăşurată de elevi.
Din discuŃiile cu elevii profesorul reuşeşte să stabilească rolul cel mai bun pentru fiecare elev
în cadrul proiectului.
DiscuŃiile de grup dau posibilitatea profesorului să identifice şi să reŃină conceptele
necunoscute elevilor, lacunele acestora şi nelămuririle lor legate de tema aleasă.
Elevii sunt împărŃiŃi în trei grupe de 5 – 6 elevi.
După stabilirea grupelor profesorul face o avampremieră a unităŃii prin întrebările acesteia:
“Cum comunicam cu calculatorul?; Ce facem cu informatiile?; Cum ne parvin
rezultatele operatiilor executate cu ajutorul calculatorului?”. Acesta le va spune
elevilor că în cadrul acestei unităŃi vor studia noŃiunea de dispozitiv periferic şi le va prezenta
motivul pentru care se realizează acest studiu şi necesitatea utilizării acestor dispozitive întrun sistem de calcul, discutând cu aceştia pe marginea temei.
Elevii se vor documenta despre principalele categorii de dispozitive periferice, despre criteriile
de clasificare a acestora, despre rolul lor funcŃional şi despre caracteristicile constructive ale
fiecărei categorii în parte, susŃinându-şi ideile cu exemple concrete.
NoŃiunile discutate sunt:
► periferice de intrare: - rolul, caracteristicile şi funcŃionarea tastaturii;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea mouse-ului;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea scanner-ului;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea microfonului;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea creionului grafic.
► periferice de ieşire:

- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea monitorului;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea imprimantei;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea boxelor;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea plăcii grafice.
► periferice de itrare – ieşire - rolul, caracteristicile şi funcŃionarea modem-ului;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea floppy disck-ului;
- rolul, caracteristicile şi funcŃionarea CD – RW-ului.
Profesorul indică materialele de facilitare şi alte surse care pot fi folosite pentru documentare.
Elevii îşi notează noŃiunile discutate şi le vor folosi în prezentarea lor.
Se vor distribui fiecărui elev criteriile după care se va face evaluarea.
Proiectul final va conŃine toate contribuŃiile elevilor; după ce toate slaidurile realizate de
elevi vor fi alăturate într-un singur proiect final, acesta va putea fi prezentat în faŃa parinŃilor,
a altor elevi din şcoală sau din afara şcolii şi a altor invitaŃi
Construirea unui argument
Se va realiza cu elevii un scenariu (un joc de rol) în care fiecare va juca rolul unui sistem de
calcul care va da sarcini diferitelor dispozitive periferice, urmat de discuŃii de grup referitoare
la întrebarea esenŃială a unităŃii şi la obligaŃia de a respecta legea drepturilor de autor.
Fiecare elev va primi un chestionar în format electronic referitor la importanŃa dispozitivelor
periferice într-un sistem de calcul.
Fiecare elev îşi va realiza un folder intitulat clasa_nume_prenume_dispozitive periferice
în care va lucra pe tot parcursul unităŃii de învăŃare. Elevii vor fi împărŃiŃi pe grupe în cadrul
cărora fiecare va avea sarcinii şi atribuŃii bine stabilite în realizarea proiectului.
Evaluarea iniŃială prin chestionar tip grilă şi discuŃii de grup – 1oră;
Prezentarea noŃiunilor de bază ale unităŃii Dispozitive periferice şi a materialelor de
facilitare – 1oră
Sarcini de lucru – 4 ore
Evaluare individuală şi de grup – 2ore
Prezentări şi evaluare finală – 2ore
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Adaptare pentru diferenŃierea instruirii

Elevul cu
dificultăŃi
de
învăŃare

-

-

Elevul vorbitor
de limbă
română ca
limbă străină

-

Elevul
Supradotat

-

Adaptarea sarcinilor de lucru cu nivelul elevilor;
Integrarea acestor elevi în grupe în care sunt uşor
integraŃi şi în care primesc sprijin de la coechipieri;
Folosirea mai multor echivalenŃe din viaŃa cotidiană
pentru înŃelegerea noŃiunilor care le ridică probleme
majore;
Folosirea întrebărilor ajutătoare care le readuc în minte
noŃiuni deja asimilate.
Traducerea sarcinilor de lucru şi în limba maternă;
Ore de pregătire suplimentară la limba română cu cadre
didactice de specialitate sau cu elevi cunoscători;
Posibilitatea eaxminării orale în locul celei scrise

Sarcini de lucru adaptate la nivelul elevului;
Teme de cercetare extinse, despre alte dispozitive
periferice;
Lansarea de provocări în legătură cu noutăŃile tehnice
apărute în domeniul dispozitivelor periferice

Materiale şi resurse necesare pentru unitatea de învăŃare

Tehnologie—Hardware (indicaŃi, prin marcare, toate echipamentele necesare)
 Aparat foto
• Computer(e)
• Aparat foto digital
 ConferinŃă
 DVD Player
• Conexiune Internet

• Disc laser
• Imprimantă
• Sistem de proiecŃie
• Scanner
 Televizor

 Video
 Video Camera
• Echipament pt. Video
• Altele

Tehnologie— Software (indicaŃi, prin marcare, toate echipamentele necesare)
 Bază de date/Calcul tabelar
web
• Tehnoredactare
documente
• Software de e-mail

• Procesare imagine

 Creare pagină

• Browser de Internet

• Procesare

• Multimedia

• Altele
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Manuale de specialitate: FANEA MIHAI – Manual TIC online WINDOWS&MS-DOS
-USER’S
GUIDES Microsoft Corporation, DANIELA ELENA POPESCU
ARHITECTURA SISTEMELOR DE CALCUL Tipografia Universităţii din Oradea
1. ECDL Modulul 6. Prezentări PowerPoint, Casa de editura
Andreco Educational, Bucuresti, 2006.

Materiale tipărite

2. Programe şcolare
3. Planificări calendaristice
4. Cataloage tehnice

Resurse
suplimentare

Dispozitive periferice folosite pentru studiile de caz.
Softw-uri educaŃionale care prezintă funcŃionarea şi construcŃia
dispozitivelor periferice
EducaŃional
www.edu.ro
www.didactic.ro
www.clopotel.ro

http://curs.cs.pub.ro/
http://www.regielive.ro/
http://www.wikispaces.com
Resurse Internet

DocumentaŃie PowerPoint
http://www.microsoft.com/romania/office/powerpoint/
http://office.microsoft.com/ro-ro/powerpoint/
http://office.microsoft.com/roro/powerpoint/FX100648971048.aspx
DicŃionare on-line
http://dictionar-englez-roman.ro/

Alte resurse

www.dexonline.ro
Vizite la agenŃi economici şi chiar la producătorii de dispozitive
periferice, invitaŃi, mentori, alŃi elevi/ clase, membri ai comunităŃii,
părinŃi, direcŃiunea şcolii şi reprezentanŃi ai ISJ.
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Şcoala cu clasele I-VIII „Constantin Şerban” - Aleşd
NR.ORE/SAPT.:1
JUDEŢUL BIHOR
TIC-Optional

PROIECT DIDACTIC
OBIECTUL: Tehnologia Informatie şi Comunicaţiilor
CLASA: a V-a
DATA: ____/____/_______
PROFESOR: FANEA MIHAI
Unitatea de invatare: Calculatorul si componentele lui
Tema: Dispozitive de intrare - Tastatura
Tipul lectiei: Mixta
Locul de desfasurare: laboratorul de informatica
Obiective operationale:
Sa defineasca notiunea de tastatura;
Sa enumere grupurile de taste;
Sa utilizeze corect tastatura;
Sa enumere corect tastele special;
Sa descrie tastele speciale;
Sa analizeze corect fiecare situatie;
Strategii didactice:
 Principii didactice:
• Principiul participarii si invatarii active
• Principiul asigurarii progresului gradat al performantei
• Principiul conexiunii inverse
 Metode de invatamant:
• Expunerea, conversatia, explicatia, observatia
• Exercitiul, problematizarea, invatarea prin descoperire
 Procedee de instruire:
• explicatia in etapa de invatare
• invatarea prin descoperire, prin lucrul la calculator
• problematizarea, in crearea situatiilor problema
• conversatia in etapa de fixare a cunostiintelor

Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe
Resurse material: calculatorul, fise de lucru
Metode de evaluare:
•
•
•

evaluare sumativa
evaluare continua pe parcursul lectiei (fisa de lucru si calculator)
evaluare formativa
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DESFASURAREA LECŢIEI
Conţinutul şi activităţile de învăţare
Activitatea profesorului

a şi
darea
nţelor
min)

Forme de
organizare
Activitate
frontală

• Salutul
• Salutul
• Notarea absenţelor prin strigarea catalogului
• Verifică
condiţiile
necesare
pentru începerea lecţiei
• Inmanarea materialului didactic fiecarui elev pentru
desfasurarea lectiei respective
• Verificarea existenţei condiţiilor materiale necesare
desfăşurării evaluării
Profesorul intreaba cunostintele asimilate pana in acel .
• Conversaţia

• Activitate
frontală

moment despre elementele de baza ale unui calculator • La aceste întrebări elevii vor
răspunde pe rând
si incadrarea acestora in Dispozitive de intrare si
Dispozitive de iesire
Profesorul anunţă elevii că azi vor învăţa ceva nou în cadrul

area Dispozitivelor de intrare „Tastele”
i şi a
velor - anuntarea modului de desfasurare a activitatii
in)

area
ului si
rea
ăţii
in)

Activitatea elevului

Strategii didactice
Metode şi
mijloace
• Conversaţia

• Elevii notează data şi titlul lecţiei • Conversaţia
în caiete
• Elevii ascultă cu atenţie

• Explicaţia

• Profesorul va proiecta tastele si o scurta definitie a
acestora Pentru a deosebi diferitele grupuri de taste
elevilor li se va specifica grupurile de taste pe care ei le
gasesc apoi pe tastatura
• Profesorul urmăreşte pe parcursul orei dacă se
respectă cerinţele din Fişa de evaluare şi aplicarea
corectă a cunoştinţelor teoretice însuşite anterior

• Elevii analizează cu atenţie
cerinţele din fişa de evaluare a • Explicaţia
proiectului
• Conversaţia
•
• Dialogul

• Exercitii de scriere la tastatura

Elevii coordonaţi de profesor vor Lucrul
face pe rând exerciţii de scriere şi claculatorul
vor rezolva fişa de lucru

• Se analizează activitatea desfăşurată
• Se verifică cantitativ şi calitativ rezolvarea cerinţelor
practice şi face aprecieri verbale, pentru fiecare fisa de
rarea
lucru rezolvata
ck-ului
• Pe baza baremului de corectare afişat pe Fişa de
in)
evaluare primită notează materialele create de elevi.
• Profesorul va acorda note
elevilor care sau
evidenţiat.

• Activitate
frontală

• Activitate
individuală

• problematizarea

• Reacţionează
pozitiv
la
aprecierile profesorului;
• Conversaţia
• Seful grupei apreciază şi notează
proiectele celorlalte grupe
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• Preluarea tuturor materialelor de pe fiecare de la • Strângerea
materialelor
fiecare grupă şi a fişelor de evaluare a proiectelor;
pregătirea pentru pauză
• Pregătirea pentru pauză. Salutul
• Salutul

şi • Explicaţia

Fişă de analiză a activităţii didactice demonstrative

Propunător ____FANEA MIHAI___
Titlul activităţii didactice demonstrative __Functionarea dispozitivelor periferice___

Puncte tari ale activităţii didactice
demonstrative
- Comunicare profesor-elev foarte bună

Puncte slabe ale activităţii didactice
demonstrative

- Timp insuficient pentru discutarea unor
- O bună stăpânire a disciplinei predate şi aspecte suplimentare
cunoştinţe actualizate în domeniu
- Folosirea unor materiale diverse care au
facilitat asimilarea noilor cunostinte
- Metodele folosite au satisfăcut nevoile de
grup si in special nevoile individuale ale
elevilor.
- Lecţia a fost adaptată la stilurile de
învăţare ale elevilor
Feedback pozitiv, constructiv
- La finalul lecţiei, profesorul a verificat prin întrebări frontale modul de receptare a noilor
cunoştinţe şi a apreciat activitatea practică desfăşurată de fiecare grup.

Bibliografie
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