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Pornirea calculatorului

Pornirea calculatorului se efectueaza prin

apasarea butonului de pornire situat in partea

din fata a unitatii centrale.

Pornirea calculatorului înseamnă

punerea lui sub tensiune



La pornire se vor observa următoarele stări:

- Un led se aprinde în verde, semnificând punerea sub tensiune

- Alt led va avea culoarea roşie, intermitent, ceea ce înseamnă că unitatea de hard-disk funcţionează şi

a început operațiunea de încărcare a nucleului sistemului de operare pe hard-disk

- Se aprind în verde-galben, pe rând, cele trei led-uri de la tastatură, după care se sting, semnificând

verificarea existenţie tastaturei în configuraţie

- Se aprinde în verde-galben şi apoi se stinge led-ul frontal al unităţilor de floppy-disk, CD-ROM etc

semnificând verificarea existenţei lor în configuraţia calculatorului.



Oprirea corectă a calculatorului
La terminarea sesiunii de lucru, calculatorul se închide. Închiderea se face după ce s-au salvat datele, s-au închis 

aplicaţiile şi s-au scos toate discurile din unităţi.

Calculatorul nu se închide brusc prin scoaterea de sub tensiune. Aceasă acţiune poate conduce la deteriorarea unor 

dispozitive hardware.



sau Crtl+Esc

sau tasta Windows

Din fereastră se alege Închidere computer ( Turn Off sau Shut Down) cu ajutorul mouse-ului sau cu ajutorul tastelor.

Se va afişa un mesaj prin care se anunţă că se închide calculatorul.

Procedura de închidere a calculatorului poate fi activată şi prin combinaţia de taste Alt+F4.



Repornirea calculatorului
Operaţia nu presupune închiderea şi apoi redeschiderea calculatorului.

Este o operaţie în cursul sesiunii de lucru care se poate face în principal în 2 cazuri:

- După instalarea unui program nou, dacă se afişează un mesaj corespunzător

- Dacă calculatorul s-a blocat (nu mai răspunde la comenzi)

Repornirea se poate face:

- Prin intermediul functiei Restart



Închiderea unei aplicaţii care nu răspunde.

Inchiderea unei aplicatii care nu raspunde se face apasand simultan tastele

Ctrl + Alt + Delete 

pentru a lansa Task Manager, selectati aplicatia care nu raspunde din meniul

Applications si apasati clickk pe End Task.

Daca aplicatia nu se inchide nici folosind aceasta metoda incercati sa dati un restart la calculator.



Vizualizarea informatiilor referitoare la resursele 

hardware si software ale calculatorului.

Vizualizarea informatiilor referitoare la resursele

hardware si software ale calculatorului se face

intrand in meniul:

Start -> Control Panel -> Performance and Maintenance -> System

si gasiti in meniul General versiunea sistemului de operare,

tipul procesorului si memoria instalata.

Pentru mai multe informatii treceti la meniul Hardware ->

clickk pe Device Manager.



Acolo puteti gasi toate 

informatiile necesare despre 

calculatorul dumneavoastra 

cum ar fi: tipul calculatorului, 

al hard diskului, al placii video, 

unitatile optice prezente, 

console pentru Gaming, tipul 

tastaturii, tipul mouse-ului, 

tipul monitorului, placile de 

retea existente, porturile, tipul 

procesorului, driverele de sunet, 

elemente de sistem si multe 

altele.



Desktop

Desktopul este zona principala a 

ecranului pe care o vedeti atunci cand 

deschideti computerul si faceti log on 

la Windows. La fel ca suprafata unui 

birou, acesta serveste drept spatiu de 

lucru. Atunci cand deschideti 

programe sau foldere, acestea apar pe 

desktop. De asemenea, aveti 

posibilitatea sa asezati elemente pe 

desktop, cum ar fi fisiere sau foldere 

si sa le aranjati dupa preferinta.



Desktopul este uneori definit in 

linii mari ca loc pentru bara de 

activitati si bara laterala 

Windows. Bara de activitati se 

afla in partea de jos a ecranului. 

Aceasta arata ce programe sunt in 

executie si va permite sa comutati 

intre ele. De asemenea, acesta 

contine butonul Start utilizat la 

accesarea programelor, a 

folderelor si a setarilor 

computerului. Pe marginea 

ecranului, Bara laterala contine 

mici programe denumite 

gadgeturi.



Pictograme
Pictogramele sunt imagini mici care reprezintă fisiere, foldere, programe si alte elemente. Cand

porniti prima oara Windows, veti vedea cel putin o pictograma pe desktop: Cosul de reciclare.

Este posibil ca producatorul computerului sa fi adaugat alte pictograme pe desktop.

Prin dublu clickk pe o pictograma de pe desktop, elementul pe care il reprezinta se deschide sau

porneste. De exemplu, daca faceti dublu click pe pictograma Internet Explorer, porneste Internet

Explorer.



Aveti posibilitatea sa alegeti care

pictograme sa apara pe desktop; o

pictogramă poate fi adaugata sau

eliminata oricand. Unele persoane

prefera ca desktopul sa fie curat,

ordonat, cu numai cateva pictograme

sau fara pictograme. Alte persoane

amplaseaza zeci de pictograme pe

desktop, pentru a avea acces rapid la

programele, fisierele si folderele

utilizate frecvent.



Cand stergeti un fisier sau un

folder, el nu se sterge chiar de tot,

ci trece în Cosul de reciclare

(RecycleBin). Acesta este un lucru

bun, deoarece daca va razganditi

vreodat si decideti ca aveti nevoie

de un fisier sters, il obtineti din

nou. Daca sunteti sigur ca nu veti

mai dori elementele sterse, goliti

Cosul de reciclare. Astfel,

elementele se sterg definitiv si

recuperati spatiul-disc pe care il

utilizau.



Ferestre

Atunci cand deschideti un program, 

un fisier sau un folder, acesta apare pe 

ecran intr-o caseta sau un cadru 

denumit fereastra (window, in limba 

engleza). De aici provine numele 

sistemului de operare Windows. 

Deoarece ferestre sunt peste tot in 

Windows, este important sa intelegeti 

cum se muta, se modifica 

dimensiunea sau se inchid ferestrele.



Director, fisier

Director (folder) -> Directoarele sunt un fel de dosare

care contin fisiere.

Directorul are un nume si se memoreaza pe disc

Fisier -> Informatiile in format electronic se memoreaza

sub forma de fisiere. Un fisier are un nume si o extensie,

care defineste si tipul fisierului. In functie de tipul de

informatie memorat, fisierele pot fi de diferite tipuri:

fisiere text, fisiere imagine, fisiere sunet etc.

Tipul fisierului poate fi identificat dupa extensia fisierului,

care este, de obicei, un grup de trei litere si care face o

conexiune intre tipul fisierului si aplicatia care poate

deschide respectivul fisier.



Paint

Paint este un program utilizat

pentru a desena, colora sau

edita imagini. Paint se poate

utiliza precum un caiet de

schite digital pentru a crea

imagini simple sau proiecte

creative, sau pentru a adăuga

text si desene altor imagini,

cum ar fi cele făcute cu

aparatul foto digital.



Pentru a deschide Paint, faceti

click pe butonul Start, faceti

click pe Toate programele, faceti

click pe Accesorii, apoi pe Paint.

Paint include o colectie utilă

de instrumente pentru desenat în

caseta de instrumente. Aceste

instrumente se pot utiliza pentru

a crea desene cu mâna liberă si

pentru a adăuga diferite forme

imaginilor.



Imprimanta

Imprimanta este un

dispozitiv (periferic) de

iesire, cu ajutorul caruia

se poate transpune pe

hartie informatia dintr-un

fisier (text, imagine).



Imprimantele instalate intr-un sistem se pot gasi, prin accesarea

din Control Panel -> Printers And Faxes. Se va deschide o

ferestra in care se vor putea vedea imprimantele instalate in

sistem, si de asemenea imprimanta implicita (Default) a

sistemului. Aceasta se poate identifica printr-o bifa pe care o are

pe pictograma corespunzatoare.

Pentru a imprima un document, se pot alege 2 metode:

- prin apasarea butonului corespunzator operatiei de imprimare,

din bare de butoane a aplicatiei, sau

- prin apasarea combinatiei de taste CTRL+P.


