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Introducere 
� Ce este calculatorul electronic? 
� Reprezentarea informaŃiei în cod binar 
� Prelucrarea automată a datelor 
� Componenta materială a calculatorului 
� Componenta logică a calculatorului 

 
 

Ce este calculatorul electronic? 
o maşină de prelucrare automată a informaŃiei.  

 

Ce este informaŃia? 
ceea ce risipeşte sau reduce incertitudinea în ce priveşte starea unui fenomen.  

 

Reprezentarea informaŃiei în cod binar 
� InformaŃia elementară.  

� e ceea ce permite cunoaşterea stării reale a unui fenomen cu două stări posibile.  
� Putem nota realizarea uneia din stări cu 1, iar a celeilalte cu 0.  
� Exemple: 

� cunoaşterea stării unui obiect cu două stări posibile: 
� un aparat defect sau funcŃional;   
� o uşă închisă sau nu cu cheia. 
� un bec aprins sau stins;   

� rezultatul unui proces cu două deznodăminte posibile:  
� rezultatul aruncării unei monede: cap sau pajură;   
� rezultatul unui examen:  promovat sau nu;   
� rezultatul alegerilor prezidenŃiale :  Băsescu sau Năstase.  

� răspunsul la o întrebare la care nu se poate răspunde decât cu da sau cu nu:  
� Ai citit [integral] Divina Comedie?   
� Ai fost în Grecia?   
� Ştii [bine] latineşte? 

� InformaŃia neelementară.  
� e ceea ce risipeşte sau reduce incertitudinea în ce priveşte starea unui fenomen cu mai 

mult de două stări posibile 
� poate fi descompusă într-un şir de informaŃii elementare (de biŃi) 

� număr finit de stări posibile:  
� atribuim fiecărei stări posibile a fenomenului un cod numeric, pe 

care-l reprezentăm în baza 2 
� număr infinit de stări posibile: 

� starea exactă nu poate fi exprimată cu un număr finit de biŃi 
� starea fenomenului nu e cunoscută decât aproximativ   
� aproximările stărilor cu o precizie dată sunt în număr finit!  
� prin aproximare, fenomenul poate fi considerat ca având doar un 

număr finit de stări 
� Exemple: 

� număr finit de stări: aruncarea unui zar: 6 stări posibile.   
�  Reprezentare în baza doi: 
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Rezultate 1 2 3 4 5 6 

Cod binar 001 010 011 100 101 110 
� alta codificare  

� primul bit: 1 dacă rezultatul este par,   0 dacă este impar; 
� al doilea bit: 1 dacă rezultatul este divizibil cu 3,   0 altfel; 
� al treilea bit: 1 dacă rezultatul este număr prim,    0 altfel. 

Rezultate 1 2 3 4 5 6 

Cod binar 000 101 011 100 001 110 
� număr infinit de stări posibile: temperatura atmosferică 

� la o precizie de 1°C, e un întreg cuprins între -100 şi 100 
� la o precizie de 0,1°C, nr. de valori posibile creşte, dar rămâne finit  

� Codificarea binară a textului 
� O secvenŃă de 8 biŃi se numeşte octet (byte).  
� Cu 1 octet se pot reprezenta 28 = 256 numere,  
� suficiente pentru a codifica majoritatea caracterelor din textele obişnuite: 

� litere majuscule şi minuscule, cifre, semne de punctuaŃie, spaŃii, caractere 
speciale 

� Codul standard folosit: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)  
� Codificarea binară a imaginilor 

� Culori: aproximate printr-o paletă cu un număr finit de culori, codate pe un număr 
identic de biŃi (de exemplu 16 biŃi) 

� Imagini: divizate în pătrăŃele monocrome, între care se stabileşte o ordine 
convenŃională de parcurgere.  

� Codul imaginii: şirul codurilor de culoare asociate pătrăŃelelor, pătrăŃelele fiind 
parcurse în ordinea convenită  

� Exemplu: tabla de şah. O divizăm în pătrate monocrome, parcurse de la stânga la 
dreapta, apoi de sus în jos. Pentru paleta de culori rezervăm un singur bit: albul = 0,  
negrul = 1. Codul imaginii este: 

0101010110101010010101011010101001010101101010100101010110101010 
� Alte forme de informaŃie: înregistrări sonore, filme, programe de calculator etc.  

� se reprezintă binar prin procedee asemănătoare de analiză (modelizare), numerizare şi 
codificare 

Măsurarea informaŃiei.   
� Bitul (1 bit) reprezintă atomul informaŃional 
� Orice altă informaŃie se descompune într-o secvenŃă de biŃi.   
� a măsura informaŃia înseamnă a compara ca volum secvenŃele de biŃi 
� Bitul (1 bit), octetul (1 o = 8 bit) şi multiplii acestuia (1 Ko, 1 Mo, 1 Go, 1 To) sunt 

folosiŃi ca unităŃi de măsură a informaŃiei.   
� factorul de multiplicare folosit: 1024=210  

Multiplu Multiplii metrului Multiplii octetului 

Denumire Simbol Denumire Valoare Denumire Valoare 

kilo K 1 Km 1000 m 1 Ko 1024 o 
mega M 1 Mm 1000 Km 1 Mo 1024 Ko 
giga G 1 Gm 1000 Mm 1 Go 1024 Mo 
tera T 1 Tm 1000 Gm 1 To 1024 Go 

Realizarea fizică a sistemului binar: comutatorii 
 
 
 
 
 
  

deschis închis 

Comutatori 
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� 1 o = 8 comutatori, legaŃi în paralel.   
� Calculatoarele moderne sunt construite cu circuite integrate, care încapsulează 

milioane de comutatori într-un spaŃiu minuscul.   

Prelucrarea automată a datelor 
� a extrage date finale din nişte date iniŃiale, urmând o succesiune determinată de operaŃii, 

numită program, memorată de calculator 

 
 

Componentele unui calculator 
� Componenta materială (hardware).   

� configuraŃie modulară.  PrezenŃa unor module este opŃională;  altele însă sunt 
indispensabile.   

� funcŃiile modulelor: păstrarea, prelucrarea şi transferul informaŃiei: 
� funcŃia de prelucrare asigurată de unitatea centrală  
� funcŃia de memorare e asigurată de unităŃi de memorie internă şi externă, 
� funcŃia de intrare şi ieşire e asigurată de (dispozitivele) periferice 

� Componenta logică (software): programe 
� sistemul de operare 
� utilitare 
� aplicaŃii 

Componenta materială a calculatorului 
� Unitatea centrală de prelucrare (CPU, Central Processing Unity)  

� se bazează pe un singur circuit integrat: microprocesorul  
� Microprocesorul este creierul calculatorului.   

� El extrage din memoria internă instrucŃiunile unui program,  
� le interpretează drept comenzi de execuŃie a unor operaŃii logico-aritmetice 

asupra unor date,  
� comandă execuŃia operaŃiilor respective de către circuitele electronice 

corespunzătoare,  
� aducând din memoria internă datele necesare,  
� şi înregistrează în memoria internă rezultatele acestor operaŃii.  

� datele: cod binar; instrucŃiunile: limbaj numeric numit cod maşină  
� operaŃiile efectuate asupra datelor binare: 

� operaŃiile aritmetice: adunarea, scăderea, înmulŃirea, împărŃirea  
� operaŃiile logice elementare, de exemplu negaŃia şi disjuncŃia 

� operaŃiile complexe se descompun în operaŃii simple  
� parametri: 

� frecvenŃa de lucru (măsurată în MHz=milioane de impulsuri/secundă)  
� nr de biŃi ce pot fi procesaŃi odată (cuvântul microprocesorului)  

� Memoria internă RAM (Random Access Memory)  
� spaŃiul de lucru al calculatorului: 

� memorie de acces rapid 
� încarcă  toate datele şi programele de care microprocesorul are nevoie pentru 

a executa o operaŃie de prelucrare de date;  

 

 Calculator 

Program 

Date de 
intrare Date de 

ieşire 
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� tot aici sunt scrise datele intermediare şi datele finale ale prelucrării de date  
� organizare: 

� în locaŃii (zone) de memorie: locaŃia e octetul sau cuvântul  
� identificate printr-o adresă 

� caracteristici: 
� capacitatea: influenŃează viteza de execuŃie 
� memorie neremanentă 

� Memoria internă ROM (Read Only Memory)  
� remanentă 
� preîncărcător 

� Disc dur (hard-disk) sau flexibil (floppy disk) 
� discuri de aluminiu sau de plastic acoperite cu particule magnetizabile pe două 

direcŃii 
� unităŃi de discuri: dispozitive care se folosesc pentru citirea şi inscripŃionarea acestora 
� formatare: împărŃire în locaŃii de memorie, cărora li se atribuie adrese 
� adrese: suprafeŃe, piste, cilindri, sectoare 
� utilitate 

� Disc compact  
� memorie externă pe un suport optic  
� tipuri,utilitate 

� Alte tipuri de memorii externe: 
� banda magnetică, cardurile de memorie folosite de camerele foto sau video digitale  

Dispozitivele periferice  
� asigură legătura între calculator şi utilizator.   
� Dispozitivele de intrare  

� transmit calculatorului comenzi şi date din partea utilizatorului: 
� preiau informaŃia care trebuie introdusă, 
� o convertesc în cod binar după un anumit algoritm  
� şi o transmit unităŃii centrale.   

� Dispozitivele de ieşire 
� comunică utilizatorului rezultatele acŃiunilor comandate şi informaŃii despre 

starea sistemului:  
� preiau rezultatele în cod binar din memoria internă  
� şi le redau pe un suport de informaŃie (monitor, difuzor, hârtie etc) 
� într-o formă inteligibilă pentru utilizator (text, sunet, imagine) sau 

utilizabilă ulterior tot cu ajutorul calculatorului (cod binar pe o 
memorie externă). 

� Monitorul: periferic de ieşire 
� legat la placa video, care converteşte semnalul binar in imagini grafice 
� pixeli 
� parametri: 

� rezoluŃie: nr de pixeli/linie X nr de pixeli/coloana 
� numărul de culori 
� viteza de afişare 
� diagonala 

� Imprimanta: periferic de ieşire 
� converteşte semnalul binar in şiruri de caractere tipărite pe hârtie 
� parametri: 

� rezoluŃie: numărul de puncte/inch 
� numărul de culori, dimensiunea hârtiei 
� viteza de afişare, memoria proprie 

� Tastatura: periferic de intrare indispensabil.   
� introduce şiruri de caractere şi comenzi 
� tasta închide un circuit electric, generând codul ASCII al unui caracter (sau al 

unei comenzi) 
� Există mai multe blocuri de taste: 
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� Tastatura alfanumerică  
� generează literele minuscule şi majuscule, cifrele, semnele de punctuaŃie, 

diverse simboluri precum #, &, $ şi altele   
� inserează un spaŃiu (SpaceBar), un număr de coloane la dreapta (Tab) sau o 

linie (Enter) 
� tastele au o dispunere standard pentru maşinile de scris  
Taste speciale: 
� deschiderea meniului Start (Windows logo) sau a meniului contextual 
� tipărirea ecranului (PrintScreen) 
� suspendarea (PauseBreak) sau întreruperea (Escape) execuŃiei unui program. 
� Tastele reci (cold keys) Shift, Ctrl, Alt schimbă efectul altor taste.  

� Tastatura de editare deplasează punctul activ (cursorul) în text:  
� tastele săgeŃi deplasează cursorul cu o poziŃie în sus, în jos, la stânga şi 

respectiv la dreapta;  
� tastele PageUp şi PageDown provoacă saltul cursorului cu un ecran înainte şi 

respectiv după, 
� tastele Home şi End mută cursorul la început şi respectiv la sfârşit (de rând, 

de text etc: depinde de aplicaŃie);  
� tastele BackSpace şi Del şterg un caracter la stânga şi respectiv la dreapta 

cursorului 
� tastele reci modifică efectul tastelor de editare: 

� CTRL le amplifică efectul, SHIFT schimbă deplasarea în deplasare cu 
selectarea spaŃiului parcurs, CTRL şi SHIFT pot fi folosite simultan 

� tasta Insert este un comutator între două moduri de editare:  
� modul obişnuit de inserŃie cu deplasare la dreapta a textului următor  
� şi modul de corectare cu suprascriere a textului următor 

� Tastatura numerică  
� generează cifrele, punctul (zecimal) şi simbolurile operaŃiilor aritmetice 

uzuale.   
� În combinaŃie cu tasta Shift sau Ctrl, tastatura numerică se transformă în 

tastatură de editare.  
� Tastele funcŃionale, notate F1, F2, ... ,F12 

� acŃionate singure sau în combinaŃie cu tastele reci, lansează în execuŃie 
comenzi  

� Tastele CapsLock (NumLock) 
� acŃionează ca un comutator între două stări ale tastaturii alfanumerice 

(respectiv numerice).   
� Mouse-ul:acŃiuni 

� punctarea sau survolul, adică oprirea mouse-ului peste obiectul vizat, fără a apăsa 
vreun buton; 

� click [stâng] (respectiv click drept), adică apăsarea şi relaxarea butonului stâng 
(respectiv drept) al mouse-ului peste obiectul vizat; 

� dublu (respectiv triplu) click, adică o succesiune rapidă de două (respectiv trei) clickuri 
peste obiectul vizat; 

� deplasarea sau agăŃarea obiectului vizat, adică apăsarea butonului stâng al mouse-ului 
peste obiectul vizat (agăŃarea obiectului), urmată de deplasarea mouse-ului până în 
locaŃia Ńintă 

� deplasarea după un dublu click incomplet 
� acŃionarea mouse-lui în combinaŃie cu tastele reci 

Componenta logică a calculatorului 
� sistemul de operare.   

� Exemple Windows XP şi versiunile anterioare, MS-DOS, Linux 
� nucleul:   

� administrează resursele fizice şi logice ale calculatorului  
� este reîncărcat în memoria internă la fiecare nou început de sesiune 
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� interfaŃa:  asigură legătura cu utilizatorul 
� utilitare:  

� activităŃi comune multor operaŃii, dar nu indispensabile 
� aplicaŃii:   

� programe care rezolvă sarcini specifice.  
De exemplu  

� Microsoft Word, folosit pentru redactarea de documente destinate tipăririi 
� Microsoft PowerPoint, folosit pentru redactarea de documente destinate 

prezentării unui public 

Nucleul sistemului de operare  
� efectuează operaŃiile de intrare/ieşire la nivel fizic şi logic 

� gestionează memoria internă şi sistemul de fişiere: 
� asigură transferul de date cu perifericele 

� eliberează programatorul de detaliile specifice fiecărui periferic 
� controlează execuŃia programelor, alocându-le resursele necesare (timp de execuŃie, memorie, 

acces la periferice) 
� le încarcă în memoria internă  
� le lansează în execuŃie  
� încheie execuŃia 

� gestionează execuŃia paralelă a programelor 
� gestionează evenimentele deosebite  

� Exemplu: un program are nevoie de o resursă indisponibilă 
� protecŃie 

� Conceptul de fişier 

� memorat pe un suport extern 
� identificat printr-un nume 

� de obicei e de forma nume.extensie  
� sistemul asociază unele extensii de fişier cu aplicaŃiile care le creează sau le 

exploatează.  Ex :   nume.doc 
� atribute care definesc modul de manipulare de către sistem. Ex.: Read Only, Hidden 
� sunt memorate în dosare  

� un dosar poate conŃine atât fişiere cât şi alte dosare 
� dosarele şi fişierele sunt organizate sub forma unei arborescenŃe 
� pentru a avea acces la un fişier trebuie să-i cunoaştem numele şi calea de acces, 

pornind de la dosarul rădăcină 
� există programe care caută un fişier pentru care nu se cunoaşte calea de acces 

InterfaŃa sistemului de operare 
� permite intervenŃia utilizatorului în execuŃia unor programe şi examinarea stării sistemului 

� utilizatorul transmite comenzi şi răspunde la întrebările calculatorului 
� calculatorul afişează mesaje şi pune întrebări utilizatorului 

� defineşte modul în care se realizează dialogul cu utilizatorul  
� printr-un limbaj de comandă:  

� presupune cunoaşterea unui vocabular şi a unei sintaxe 
� linia de comandă este interpretată de interpretorul de comenzi 

� printr-un sistem de meniuri 

� utilizatorul poate selecta opŃiuni dintr-un meniu 
� opŃiunile pot fi la rându-le submeniuri sau comenzi 

� dacă o comandă are parametri, valorile lor se fixează prin intermediul unor 
casete de dialog, care conŃin liste, butoane radio, comutatoare, butoane 

declanşatoare etc 
� acces:  

� deplasarea focusului cu săgeŃi, TAB şi Shift+TAB, Enter  
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� tehnica literei de identificare 
� clic cu mouse-ul 

� avantaje: acces rapid, corectitudine sintactică asigurată, vedere de ansamblu 
asupra posibilităŃilor sistemului  

� grafic: prin pictograme care sugerează conceptul şi care pot fi activate sau deplasate 
cu mouse-ul 

� InterfaŃa sistemului de operare Windows 

� Biroul 
� Gestiunea şi explorarea sistemului de fişiere 
� Manevrarea ferestrelor;  fereastra Microsoft Word 

Birou (desktop) 

� spaŃiu de lucru pe care se pot crea şi deplasa diferite obiecte:  
� ferestre, pictograme, casete de dialog etc 

� imagine de fundal 
� pictograme.  Exemple 

� My Computer:  afişează şi oferă acces la conŃinutul calculatorului 
� My Documents: containerul documentelor utilizatorului 
� Recycle Bin: conŃine fişierele şterse 
� se pot crea pictograme de aplicaŃii sau de dosare pentru un acces rapid 

� bara activităŃilor (taskbar): deplasare, redimensionare, reconfigurare 
� butonul Start :   

� deschidere; navigare 
� acces la aplicaŃiile disponibile, la programe de căutare, la ultimele fişiere 

consultate, permite reconfigurarea sistemului, oferă asistenŃă, închide o 
sesiune de lucru etc. 

� configurare manuală, ca dosar, din Panoul de control 

   
 

Figure 1. Un instantaneu al biroului (Windows ME) 
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Figure 2.  Recycle Bin (Corbeille) 

 

 

Figure 3.  Meniul Start; lansarea aplicaŃiei Microsoft Word 
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� zona de configurare: 
� afişarea şi reglarea orei şi a datei, comutarea între tastaturi 

(Ctrl+Shift), modificarea parametrilor plăcii de sunet şi a 
proprietăŃilor de afişare (fundal, mod de veghe, asortimentul de 
culori pentru ferestre, parametrii monitorului: nr. de culori, rezoluŃie, 
frecvenŃă, corecŃie gamma, centrarea ecranului, etc) 

� pictograme de aplicaŃii:  oferă un acces rapid la acestea 
� adăugarea unei pictograme prin tragere cu mouse-ul de pe Birou,  
� acŃionare: cu mouse-ul 

� butoanele activităŃilor (task buttons):  
� navigarea între aplicaŃiile deschise şi organizarea ferestrelor pe ecran 

� navigare şi selectare: Tab, Shift+Tab, litere, săgeŃi, mouse, Ctrl+A 
� reconfigurare: Control Panel 

� vizibilitate, aparenŃă, activarea unor posibilităŃi de acŃionare, adaosul 
sau supresia unor elemente 

 
 
 

Gestiunea şi explorarea sistemului de fişiere 

� Deschiderea unei ferestre care gestionează fişiere 
� activarea pictogramei unui dosar  

� prin dublu clic, în configuraŃia obişnuită, sau cu ajutorul tastaturii 
� sau lansarea aplicaŃiei Windows Explorer  

� din meniul Start 
� AcŃiuni asupra unui fişier sau a unui grup de fişiere ce vor fi discutate mai departe 

� Reorganizarea pictogramelor şi schimbarea modului lor de afişare  
� Schimbarea numelui unui element 
� Adăugarea unui nou element 
� Navigare, geamuri de căutare 
� Editare 

� selecŃie, selecŃie multiplă 
� ştergerea, copierea, mutarea unui dosar 
� crearea unei prescurtări (shortcut) 

� Deschiderea unui fişier, lansarea unei aplicaŃii, acŃiuni specifice 
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Figure 4. Reorganizarea pictogramelor şi schimbarea modului lor de afişare 

 
Alinierea pictogramelor  

1. Clic dreapta în fereastră, undeva între pictograme; 
 Se deschide meniul contextual al ferestrei gestionar de fişiere. 

2. Se alege opŃiunea Aligner les icônes.  
 Meniul se închide, pictogramele se aliniază în ochiurile unei reŃele invizibile, fără a ocupa 
lacunele dintre ele. 
Reorganizarea pictogramelor  

2. Se alege opŃiunea Réorganiser les icônes.  
3. În submeniul deschis, se alege una din opŃiunile grupate (atribute ale fişierului)/  

  /se alege opŃiunea Réorganisation automatique. 
 Meniurile se închid, pictogramele se aliniază şi se reaşază încât să ocupe optimal spaŃiul 
alocat, în ordinea crescătoare a parametrului ales la 3/fără schimbarea ordinii. 
Schimbarea modului de afişare a pictogramelor 

2. Se alege opŃiunea Affichage 
3. În submeniul deschis, se alege una din opŃiuni: icoane mici sau mari, previzualizări 

miniaturale, listă simplă sau detaliată 
 Meniurile se închid, pictogramele se afişează în modul comandat. 
ObservaŃie.   În modurile listă opŃiunile Aligner les icônes şi Réorganisation automatique sunt inhibate, 
iar reorganizarea nu presupune aliniere, ci doar schimbarea ordinii.  
 În modul listă detaliată sunt afişate valorile parametrilor folosiŃi la reorganizare şi apare 
o bară titlu a listei. Prin clic pe un titlu lista se rearanjează în ordinea crescătoare sau descrescătoare a 
parametrului respectiv, apoi clic funcŃionează ca un comutator între ordinea crescătoare şi cea 
descrescătoare. 
Schimbarea numelui unui element 

1. clic dreapta pe pictogramă   sau  selectarea pictogramei, File 

2. În meniul deschis, Rename 
sau  

1. selectarea pictogramei,  
2. clic pe numele pictogramei  
3. Numele devine activ, selectat şi editabil ca un text obişnuit. Se modifică. 
4. Enter (confirmare) sau Esc (anulare) 
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Figure 5.  Schimbarea numelui unui element 

 

 

Figure 6.  Adăugarea unui nou element. Navigare 

Adăugarea unui nou dosar. Crearea unei prescurtări (shortcut) pornind de la zero 
1. Clic dreapta în fereastră, undeva între pictograme; 
2. Se deschide meniul contextual al ferestrei gestionar de fişiere. 
3. Se alege opŃiunea New. 
4. În submeniul deschis, se alege una din opŃiunile disponibile, în cazul nostru 

a) Dossier  sau 
b) Raccourci 

 Meniurile se închid.  
a) Pictograma dosarului apare în fereastră, cu zona numelui activată şi selectată. Se 

procedează ca la redenumire. 
b) Apare un dialog, cu o zonă text, unde suntem invitaŃi să scriem locaŃia fişierului către 

care trimite prescurtarea (shortcut), şi un buton de explorare a arborescenŃei de fişiere 
care ne permite să regăsim şi să selectăm prin clic locaŃia fişierului  
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5. Pentru dosare, schimbăm numele.  Pentru prescurtări, alegem Ńinta şi confirmăm: icoana 
prescurtării apare în fereastră.  

6. Putem modifica pictograma sau regăsi Ńinta prescurtării: în meniul contextual alegem 
opŃiunea Properties. 

Navigare 
� Submeniul Go to din meniul View al ferestrei are opŃiuni  

� de revizitare a paginii precedente (de mai multe ori)  
� şi de revenire în sens contrar,  
� de vizitare a dosarului părinte,  
� de revenire la pagina de deschidere,  
� precum şi un istoric al paginilor vizitate recent.   

Pentru primele trei opŃiuni există butoane pe bara de instrumente.   
� Tot pe bara de instrumente există  

� o zonă text în care putem introduce adresa unui fişier (confirmare prin Enter)   
� Organizată ca listă ascunsă, ea ne oferă la deschidere o hartă expansibilă/ 

compresibilă a arborescenŃei de fişiere, din care putem alege prin clic o 
locaŃie. 

� Găsim de asemenea butoane (sau opŃiuni în View,Volet d’exploration) care deschid, într-un 
geam de comandă (task pane), mai multe repertorii de fişiere, organizate după varii criterii: 

� un instrument de căutare, după mai multe criterii (nume, fragment de nume, 
dată, talie, text, zonă de memorie etc), a unui fişier cu locaŃia necunoscută 

� un istoric al dosarelor vizitate 
� o hartă a arborescenŃei 
� o selecŃie, realizată în timp de utilizatorul însuşi, a locaŃiilor favorite. Pentru 

realizarea acesteia din urmă, găsim opŃiuni în meniul Bookmarks 

 

Figure 7.  Geamuri de căutare 

Editare:        
 selecŃie 

� pentru un obiect:  clic;  
 metoda literei 
� pentru un bloc de obiecte:  

� clic într-un colŃ, apoi 
Shift+clic în colŃul opus 

� sau tragere cu mouse-ul 
� sau metoda literei, apoi 

Shift+săgeŃi 
� pentru obiecte negrupate: 

� clic pe primul, apoi 
Ctrl+clic pe celelalte 

� pentru blocuri negrupate: 
� selectăm primul bloc ca 

mai sus,  
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� apoi al doilea bloc:  
� Ctrl+clic pe un colŃ, 
� Shift+Ctrl+clic pe colŃul opus  

� etc 
 
 ştergerea, copierea, mutarea unui fişier sau a unui grup de fişiere (expunere sintetică) 

� selectare (multiplă) 
� Meniu contextual sau Edit: 

� Delete (ştergerea definitivă) 
� Cut (idem, dar memorare în Clipboard: recomandat pentru mutarea fişierului) 
� Copy (memorare în Clipboard fără ştergere, pentru a putea copia fişierul şi în altă 

parte) 
� apoi (pt mutare sau copiere) clic dreapta pe icoana sau în fereastra dosarului dorit: Paste  

� sau clic pe icoana sau în fereastra dosarului dorit şi Edit, Paste 

� sau folosirea prescurtărilor: 
� Cut = Ctrl+X 

� Copy = Ctrl+C 
� Paste = Ctrl+V 

� sau selectare şi deplasare cu mouse-ul (+Ctrl); deplasarea cu butonul din dreapta permite 
alegerea unor opŃiuni  

 
ştergerea, copierea, mutarea unui 
fişier (expunere analitică) 

1. selectare (multiplă) 
Ştergere 

2. meniu contextual/Edit, 
Delete 

Copiere 
2. meniu contextual/Edit, Copy 

sau  
 Ctrl+C 
3. clic pe elementul destinaŃie 

(pictograma dosarului sau 
fereastra în care e deschis), 
care trebuie eventual căutat 

4. meniu contextual/Edit, Paste 
sau  

 Ctrl+V 
Mutare 

2. meniu contextual/Edit, Cut 
sau  

 Ctrl+X 
3. clic pe elementul destinaŃie, 

care trebuie eventual căutat 
4. meniu contextual/Edit, Paste 

sau  
 Ctrl+V 

ObservaŃie. Mutarea în Recycle 

Bin e echivalentă cu ştergerea. 
Copiere – altă  metodă 

2. tragere cu mouse-ul pe elementul destinaŃie, care trebuie să fie vizibil, tasta Ctrl fiind apăsată 
Mutare – altă  metodă 

2. tragere cu mouse-ul pe elementul destinaŃie, care trebuie să fie vizibil 
Copiere/Mutare/Crearea unei prescurtări pornind de la fişier – altă  metodă 

2. tragere cu butonul drept al mouse-ul pe elementul destinaŃie, care trebuie să fie vizibil 
3. Alegerea opŃiunii corespunzătoare din meniul contextual care se deschide 
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Copiere/Mutare– altă  metodă 
2. clic pe butonul de copiere/mutare de pe bara de instrumente  
3. alegerea destinaŃiei în fereastra  de explorare care se deschide 
4. OK 

 
 crearea unei prescurtări (shortcut) 

� metoda deplasare dreapta 
� v. mai sus 

� din meniul contextual al fişierului (v. figura): 
� clic dreapta pe pictograma obiectului 
trimiterea pe birou : 
� Send to, Desktop 
crearea unei prescurtări  în acelaşi dosar, care 
poate fi ulterior deplasată: 
� Créer un raccourci 

� crearea unei prescurtări ca un obiect nou 
� v.  Adăugarea unui nou element 

� mutarea/copierea unei prescurtări de pe birou pe bara 
activitătilor sau în meniul Start  

� v. mutarea/copierea unui fişier : ultimele 3 slide-uri 
 
Lansarea unei aplicaŃii; deschiderea unui fişier  

� Lansarea unei aplicaŃii  
� prin dublu clic pe pictograma aplicaŃiei, aflată  

� pe birou (desktop) 
� pe bara de aplicaŃii (taskbar) 
� intr-un dosar oarecare 
� sau clic simplu pe opŃiunea din Start, Programs 

� sau prin deschiderea unui fişier creat cu aplicaŃia respectivă, sau care e asociat de 
Windows cu aceasta  

� se deschide prin dublu clic sau prin selectare şi Enter 
� aplicaŃia asociată e recunoscută după extensia fişierului: nume.ext 

� Se deschide şi devine activă fereastra aplicaŃiei 
� fişierul e deschis intr-o subfereastră 

� Prin clic dreapta pe fişier sau pe aplicaŃie (sau din meniul File, pictograma fiind selectată), pe 
lângă deschidere/lansare se pot declanşa acŃiuni specifice. Ex.: 

� reprezentaŃie (Show), pentru o 
prezentare PowerPoint 

� ejectare, pentru CD-ROM 
� formatare, pentru dischetă sau 

hard-disc 
� Empty Recycle Bin 
� deschiderea cu o altă aplicaŃie 

decat cea cu care e asociat 
fişierul etc. 

 
Configurarea modului de manevrare a 
 fişierelor (v. figura alăturată) 

� se realizează din Control Panel 
� permite alegerea între două moduri 

de a lucra cu mouse-ul: 
� survol =selecŃie,       
 clic =activare 
� clic =selecŃie,    
 dublu clic =activare 
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� permite deschiderea într-o fereastră separată a dosarelor selectate 
� etc 


