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Aplicaţiile informatice sunt

reprezentate de acele

programe ce sunt realizate

pentru utilizatori cu scopul

de a folosi calculatorul

într-o problemă specifică şi

pentru a îndeplini o

anumită sarcină (procesare

de text, facturare, aplicaţii

grafice).

Tipuri de software



➢ Program de procesare de text: Word;

➢ Program de calcul tabelar: Excel;

➢ Program de baze de date: Access;

➢ Program de prezentări: PowerPoint;

➢ Program de poşta electronică : Outlook;

➢ Program de navigare pe Internet: Internet Explorer;

➢ Program de contabilitate;

➢ Program de salarii.

Dintre aplicaţiile software care pot fi folosite la birou sau acasă se pot enumera:



 Structura unui calculator presupune existenţa
componentelor hard şi soft, deci performanţele în
funcţionarea sa sunt date de cele obţinute de
fiecare dintre acestea. Câţiva factori de ordin
tehnic, care pot influenţa performanţele
computerului:

➢ viteza procesorului;

➢ dimensiunea memoriei RAM;

➢ dimensiunea Hard-disk-ului;

➢ dimensiunea memoriei cache;

➢ viteza de transmitere a datelor pe magistrala

de date

Factori ce influenteaza performantele unui computer



Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet,

Extranet)

 Clasificarea în funcţie de aria de întindere a reţelelor

✓ Local Area Network (LAN) - reţea locală, în care

calculatoarele sunt localizate foarte aproape unele dealtele,
în aceeaşi întreprindere sau clădire;

✓ Metropolitan Area Network (MAN) - reţea
metropolitană, se întinde pe teritoriul unui oraş sau al unui

spaţiu aglomerat;
✓ Wide Area Network (WAN) - reţea de largă acoperire :

comunicare între calculatoare aflate la o distanţă foarte mare
unele de altele (chiar în altă ţară);

✓ Global Area Network (GAN) - reţea globală, este reţeaua
care cuprinde toată lumea, legând între elecalculatoarele de

pe întreg globul. Cea mai renumită reţea GAN este

Internetul

Tipuri de retele (LAN, MAN, WAN, Internet,

Intranet, Extranet)



Intranetul este o reţea de comunicare asemănătoare

Internetului, ce utilizează aceleaşi instrumente, în

special browser-ele www. Cuvântul Intranet este format

din prefixul intra corespunzător termenului interior şi a 

termenului net ce este folosit în general pentru termenul

de reţea.

Diferenţa dintre Intranet şi Internet este aceea că reţeaua

Intranet este o reţea privată şi internă a unei companii. Termenul

Intranet este foarte nou şi de aceea nu este foarte bine definit. 

Există diferite definiţii care afirmă faptul că o reţea Intranet 

poate fi conectată la Internet, sau poate folosi Internetul, în timp

ce altedefiniţii subliniază importanţa unei separări totale de

Internet, acesta fiind protejat de bariere (firewalls).

http://www/


Diferenţa între Extranet şi Internet constă în

aceea că Extranetul este o reţea exterioară

corespunzătoare anumitor firme, reţea ce permite

şi accesul limitat la reţeaua Intranet a acestor

firme, pe când Internetul nu permite accesul la 

reţeaua Intranet a firmelor.

Extranetul este folosit de obicei în exterior cu scopul de a 

îmbunătăţi comunicarea între diferite organizaţii, clienţi,

fără a prejudicia securitatea electronică. Cuvântul Extranet

este format din prefixul extra corespunzător termenului

exterior şi a termenului net ce este folosit în general pentru

termenul de reţea.



Partajare resurse,comunicatii in retea

.

 Avantajele utilizării calculatoarelor în reţea

permite partajarea utilizării resurselor indiferent de

localizarea lor fizică;

permite accesul programelor de la distanţă, utilizatorii

având la dispoziţie ultimele versiuni ale acestora;

permite accesarea bazelor de date de la distanţă;

realizează o comunicare mai rapidă între oameni,

comunicare ce se poate realiza sub formă de text, sunet

sau imagine;

se pot realiza videoconferinţe utilizate pentru educaţia la

distanţă;

posibilitatea pentru anumite persoane de a lucra acasă

(teleworking), în funcţie de timpul disponibil, etc.



Virusi informatici si antivirusi

Viruşii informatici sunt anumite

programe create de oameni cu scopuri

distructive. Sunt programele ce au

proprietatea de a se extinde şi care duc la

funcţionarea necorespunzătoare a

sistemului de operare. Ele sunt seturi de

instrucţiuni care se ataşează singure unui

alt program sau sectorului de boot al

unui disc. Asemenea viruşilor umani,

"viruşii de calculator " duc la

îmbolnăvirea sistemului de operare şi a

fişierelor existente pe acesta.



Viruşii sunt foarte diferiţi, de la cei

ce atacă documentele şi fişierele de

tip text, până la cei care duc la

stricarea componentelor hard ale

calculatorului.

Odată pătruns în calculator, un virus

nu este activ; el se activează în

momentul în care programul cu care

a fost adus este activat.



Utilizarea unui antivirus pentru scanarea

calculatorului

Pentru a scana calculatorul

împotriva virusilor deschideti

programul antivirus pe care

îl aveti pe calculator. pentru a

scana întreg calculatorul de

virusi apãsati optiunea Full

System Scan.



Dacã scanati un anumit director

sau datele existente pe o

dischetã din meniul aflat în

partea stângã alegeti optiunea

Scan for Viruses.

Se va deschide urmãtoarea

fereastrã din puteti alege

diferite optiuni: de a scana

diferite directoare sau fisiere,

puteti scana discheta etc.



Masuri de sanatate si siguranta in utilizarea

calculatorului

Termenul de siguranţă se referă atât la

persoana care foloseşte computerul, cât

şi la datele care se prelucrează.

Astfel, lucrul la computer presupune

respectarea tuturor regulilor ce trebuie

luate în considerare ori de câte ori se

lucrează cu aparate şi dispozitive

electrice şi electronice: evitarea atingerii

surselor de curent, evitarea folosirii de

cabluri neizolate, etc.



folosirea unui dispozitiv ce poate

avertiza asupra creşterile de tensiune;

salvarea fişierele în mod regulat;

realizarea un backup complet în mod

regulat (termen prin care se

desemnează executarea periodică de

copii, pentru a evita pierderea

informaţiilor (date primare sau

rezultate ale prelucrărilor).

Câteva moduri în care se pot preveni stricăciunile provocate

hard-diskului şi fişierelor:

Este posibil să se întrerupă curentul sau să aibă loc creşteri bruşte de tensiune.

Se folosește UPS (uninterruptible power supply - sursă continuă de curent).


