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PROIECT
ȘANSE SPORITE LA ANGAJARE PRIN CALIFICARE

Curs: Competențe digitale de utilizare a
tehnologiei informației ca instrument de învățare
și cunoaștere
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CAP 1. CONCEPTE DE BAZĂ ALE TEHNOLOGIEI INFORMATICE
EVOLUȚIA CALCULATOARELOR

Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au numerotat, socotit şi măsurat lucrurile, le-au trecut pe răboj
şi au comunicat altor oameni despre aceste lucruri.
Calculatoarele de azi sunt, în mod definitoriu, mult mai mici şi mai rapide, ceea ce ocupa pe vremuri o
cameră întreagă, acum încape într-o cutie mica. Calculatoarele pot înmagazina mai multă informaţie.
Primul calculator personal (PC) a fost lansat în anul 1979.
"Computerul este o unealtă, ca şi ciocanul, pentru a-i ajuta pe oameni în strădaniile lor, nimic mai mult."
(James S. Trefil)
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"Întrebarea dacă un computer gândeşte nu este mai interesantă decât întrebarea dacă un submarin
înoată." (Edsger Dijkstra)

"Calculatoarele sunt incredibil de rapide, precise şi proaste. Fiinţele umane sunt incredibil de lente,
inexacte şi geniale. Împreună, puterea lor depăşeşte orice imaginabilă limită." (Albert Einstein)

Momentul iniţial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului englez
Charles Babbage.
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El a propus în anul 1830 o ,,Maşină Analitică care a anticipat în mod fascinant structura
calculatoarelor actuale. Ideile sale au devansat cu peste 100 de ani posibilităţiile tehnologice ale
vremii sale. Înainte au mai fost Încercări în acest domeniu ale lui Leibnitz şi Pascal (sec al XVII-lea).
Următorul moment de referinţă este anul 1937, când Howard Aiken, de la Universitatea Harvard a
propus Calculatorul cu secvenţa de Comandă Automată, bazat pe o combinaţie între ideile lui
Babbage şi calculatoarele elertromecanice, produse de firma IBM. Construcţia acestuia a început în
anul 1939 şi s-a terminat în anul 1944, fiind denumit Mark I . El a fost în principal primul calculator
electromecanic, fiind alcătuit din comutatoare şi relee.
Înlocuirea releelor cu tuburi electronice a constituit un important pas înainte. Rezultatul a fost
concretizat în calculatorul ENIAC ( Electronic Numerical Integrator And Computer ), primul calculator
electronic digital. El conţine circa 18.000 de tuburi electronice şi executa 5.000 de adunări pe
secundă, având o memorie de 20 de numere reprezentate în zecimal. Programarea sa se realiza prin
poziţionarea a circa 6.000 de comutatoare, cu mai multe poziţii.
Soluţia prelucrării paralele a fost reluată ulterior după anii 80' pentru mărirea performanţelor unui
sistem de calcul, astfel în 1996 Firma INTEL a realizat un supercalculator ce foloseşte peste 7000
de procesoare PENTIUM utilizând tehnica "de calcul masiv" (utilizat pentru simularea testelor
nucleare, în cercetări genetice, spaţiale, meteorologice).
De remarcat că la realizarea primelor calculatoare, în calitate de consultant al echipei, a lucrat şi
matematicianul John von Neumann, unul dintre matematicienii importanţi ai secolului XX. De altfel,
la realizarea calculatorului EDVAC ( primul calculator cu circuite electronice ) el a stabilit 5
caracteristii principale ale calculatorului cu program memorat:
1.
Trebuie să posede un mediu de intrare, prin intermediul căruia să se poata introduce un
număr nelimitat de operanzi şi instrucţiuni.
2.
Trebuie să posede o memorie, din care să se citească instruţiunile şi operanzii şi în care să se
poată memora rezultatele.
3.
Trebuie să posede o secţiune de calcul, capabilă să efectueze operaţii aritmetice şi logice,
asupra operanzilor din memorie.
4.
Trebuie de asemenea să posede un mediu de ieşire, prin intermediul căruia un număr nelimitat
de rezultate să poată fi obţinute de către utilizator.
5.
Trebuie să aibă o unitate de comandă , capabilă să interpreteze instrucţiunile obţinute din
memorie şi capabilă să selecteze diferite moduri de desfăşurare a activităţii calculatorului pe baza
rezultatelor calculelor.
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Primul calculator comercializat a fost UNIVAC (UNIversal Automatic Computer ) realizat
pe structura calculatorului EDVAC, în anul 1951. În anii următori, dezvoltarea calculatoarelor
a devenit explozivă, la mai puţin de zece ani intervenind câte o schimbare care a fost
interpretată drept apariţia unei noi generaţii de calculatoare. Ele pot fi clasificate astfel:

Generatia I (1946 - 1956) caracterizată prin:


Hardware: relee, tuburi electronice;



Software: programe cablate, cod maşină, limbaj de asamblare;



Capacitate de memorie: 2 Kocteti;



Viteza de operare: 10.000 de operaţii/sec.;



Calculatoare: ENIAC, UNIVAC, IBM;

Generaţia a II-a (1957 - 1963) marcată de apariţia tranzistorului


Hardware: tranzistoare, memorii cu ferite, cablaj imprimat;



Software: limbaj de nivel înalt ( Algol, Fortan);



Memorie: 32 Kocteti;



Viteza: 200.000 de instrucţiuni/sec;



Calculatoare: IBM 7040, NCR501;

Generaţia a III-a (1964 - 1981) caracterizată prin:


Hardware: circuite integrate ( la început pe scară redusă, apoi pe scară medie şi largă;
scara de integrare se referă la numărul de componente electronice pe unitatea de
suprafaţă), cablaje imprimate multistrat, discuri magnetice, aparariţia primelor
microprocesoare;



Software: limbaje de nivel foarte înalt, programare orientată pe obiecte B.Pascal,
programare structurată LISP, primele programe pentru grafică şi baze de date.



Memorie: 1÷2 Mocteţi;



Viteza: 5.000.000 de operaţii/sec;



Calculatoare: IBM 370, FELIX;



Comunicaţii: Primele comunicaţii prin satelit, transmisia de date prin fibră optică.
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Generaţia a IV-a (1982 - 1989) caracterizată prin:


Hardware: circuite integrate pe scară foarte mare ( VLSI ) , sisteme distribuite de calcul,
apar microprocesoarele de 16/32 biti, primele elemente optice (discurile optice );



Software: Pachete de programe de largă utilizare, sisteme expert, sisteme de operare,
se perfectionează limbajele de programare orientate pe obiect, baze de date relaţionale;



Memorie: 8÷10 Mocteţi;



Viteza: 30 de milioane de instrucţiuni/sec;



Calculatoare: INDEPENDENT, CORAL, IBM (apar mai multe versiuni);

Generaţia a V-a ( 1991 - 2002 ) în curs de dezvoltare


Hardware: circuite integrate pe scară ultralargă ULSI (proiectare circuite integrate 3),
arhitecturi paralele, alte soluţii arhitecturale noi (reţele neurale etc.), proiectele galiuarsen.



Software: limbaje concurente,programare funcţională, prelucrare simbolică, baze de
cunoştinţe, sisteme expert evoluate,programe de realitate virtuală, acum apar şi sistemele
de operare windows. Aceasta perioadă este marcată de apariţia internetului şi extinderea
rapidă a acestei reţele mondiale.



Memorie: de la zeci,sute de Mocteţi până la Gocteţi;



Viteza: 1G de instrucţiuni /sec - 3 G de instrucţiuni/sec;



Comunicaţiile: au atins un nivel nemaiântâlnit, emisiile radio de ordinul GHz, reţele
globale pe fibră optică, reţele de comunicare prin satelit.

Unitatea este o cutie in care este adăpostită partea vizibilă adică hardware. În ea este adăpostit
procesorul, diferite tipuri de memorii şi partea electrică răspunzătoare de controlul tuturor
celorlalte componente. Ea mai conţine un ventilator pentru sursă şi un cooler pentru procesor. Placa
de bază, aceasta este componenta principală a unui calculator. Pe ea sunt montate toate plăcile
(video, sunet, modem), procesorul şi memoria. Ĺa pornirea unui calculator pe monitor apar toate
componentele calculatorului configurate de BIOS-ul aceste plăci.
Memoria se clasifică în două categorii importante: ROM si RAM.
ROM (Read Only Memory) - poate fi doar citită, dar nu poate fi modificată. Ea este permanentă.
RAM (Random Acces Memory) - poate fi modificată şi nu este permanentă.
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ŞTIAŢI CĂ….
ENIAC ( Electronic Numerical Integrator And Computer )- primul calculator electronic digital;
În 1996 Firma INTEL a realizat un supercalculator ce foloseşte peste 7000 de procesoare PENTIUM;
Primul computer, denumit Z1, a fost creat in anul 1936?
Konrad Zuse a fost un inginer german, pionier al informatici.
Prima sa încercare, denumită Z1 şi creată în apartamentul părinţilor săi în anul 1936, a fost un
calculator mecanic cu unitate binară în virgulă mobilă, cu o programabilitate limitată, care își citea
instrucțiunile de pe un film de 35 mm perforat. Z1 a fost terminat în 1938 și conținea circa 30.000
de piese metalice; el nu a funcționat niciodată corect, din cauza insuficientei precizii a
componentelor mecanice. Z1 și proiectul său inițial au fost distruse în timpul celui de al Doilea Război
Mondial.
Între 1987 și 1989, Zuse a recreat Z1, proces care a costat 800.000 marci germane, și a trebuit să fie
asamblat de trei persoane (inclusiv Zuse). Finanțarea acestui proiect a fost furnizată de Siemens și
de un consorțiu de cinci companii.
În 1939, Zuse a fost chemat în serviciul militar, unde a primit resursele pentru a construi Z2. Zuse a
construit Z2, o versiune revizuită a lui Z1, cu relee telefonice. În același an, a înființat o companie
Zuse Apparatebau (Zuse Apparatus Engineering), pentru a-și fabrica mașinile.
Îmbunătățind proiectul mașinii Z2, a construit Z3 în 1941, un proiect secret al guvernului german.
Acesta era un calculator în virgulă mobilă binar pe 22 de biți a cărei programabilitate era bazată pe
bucle dar fără salturi condiționate și a cărei memorie și unitate de calcul se bazau pe relee
telefonice. Releele telefonice utilizate în mașini erau în mare parte colectate din stocurile date la
casat.
În pofida absenței salturilor condiționate, Z3 era un calculator Turing complet. Turingcompletitudinea sa nu a fost însă un obiectiv al lui Zuse (care se gândea doar la aspectele practice)
și a fost demonstrată abia în 1998.
Z3, primul calculator electromecanic complet operațional, a fost finanțat parțial de guvernul german
prin Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt, care avea nevoie de automatizarea unui volum mare de
calcule. O cerere de finanțare guvernamentală, din partea colegului său Helmut Schreyer, care l-a
ajutat pe Zuse să construiască prototipul Z3 în 1938, în scopul realizării unui succesor al lui Z3 a fost
refuzată deoarece nu avea importanță strategică.
În 1967, Zuse KG ajunsese la cifra de 251 de calculatoare consturite. Din cauza problemelor
financiare însă, compania a fost vândută către Siemens.
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Prima tentativă de creare a unui calculator portabil a aparţinut companiei Xerox şi a avut loc la
începutul anilor 1970? Xerox PARC (Palo Alto Research Center), o divizie a corporaţiei Xerox care a
propus conceptul Dynabook – calculatorul portabil, este, totodată, şi inventatorul printării laser sau
tehnologiei ethernet.
Primul laptop din istorie este Xerox NoteTaker? Acesta a fost produs de Xerox in 1976, prin Xerox
PARC, si conţinea o tehnologie foarte avansată pentru acele timpuri: 128 kB RAM şi un procesor de 1
MHz. Costurile mari de producţie, estimate acum la aproximativ 50.000 $, au facut ca acest model
să rămână un prototip produs în doar câteva exemplare.
Primul laptop comercial (oferit pentru cumpărare) a fost Osborne1, produs în 1981? Acesta costa
1795 $ dar oferea un pachet software de 2000 $, pe lângă configuraţia hardware destul de avansată
pentru acele timpuri: 64 kB RAM, procesor Z80 de 4 MHz şi două unităţi floppy. Principalul avantaj
al acestui notebook era, pe lângă raportul preţ-beneficii, faptul că putea fi transportat uşor cu
ajutorul avioanelor comerciale, încăpând sub scaunul pasagerilor. Principalul dezavantaj era
dimensiunea foarte mică a ecranului: doar 5 inch.

Calculatoarele actuale nu sunt doar mașini de prelucrat informații, ci și dispozitive care facilitează
comunicația între doi sau mai mulți utilizatori, de exemplu sub formă de numere, text, imagini,
sunet sau video, sau chiar toate deodată (multimedial).
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Știința prelucrării informațiilor cu ajutorul calculatoarelor se numește informatică (engleză
Computer Science).
Tehnologia necesară pentru folosirea lor poartă numele Tehnologia Informației, prescurtat TI sau
IT (de la termenul englezesc Information Technology).
Statistica pe piaţa vânzărilor de calculatoare este bună având în vedere că în aproape orice casă din
lume se află minim un calculator personal, iar preţurile scad deoarece piaţa calculatoarelor în sec
XXI se dezvoltă rapid şi intervine concurenţa…
Concluzie: In zilele noastre calculatoarele au dimensiuni foarte mici cu capacitate foarte mare de
procesare pe cand la inceput calculatoarele aveau dimensiuni foarte mari si viteza de procesare
foarte mica.
"Mereu apar generaţii noi de calculatoare. Le facem roboţilor arbore genealogic."
(Milovan Vitezovic)

COMPONENTELE CALCULATORULUI

Un calculator, numit și sistem de calcul, computer sau ordinator, este
o mașină de prelucrat date și informații conform unei liste de
instrucțiuni numită program. În zilele noastre calculatoarele se
construiesc în mare majoritate din componente electronice, și de aceea
cuvântul „calculator” înseamnă de obicei un calculator
electronic. Calculatoarele care sunt programabile liber și
pot, cel puțin în principiu, prelucra orice fel de date sau
informații se numesc universale (engleză general purpose, pentru scopuri
generale). Calculatoarele actuale nu sunt doar mașini de prelucrat informații, ci și dispozitive care
facilitează comunicația între doi sau mai mulți utilizatori, de exemplu sub formă de numere, text,
imagini, sunet sau video, sau chiar toate deodată (multimedial).
Știința prelucrării informațiilor cu ajutorul calculatoarelor se numește informatică (engleză
Computer Science). Tehnologia necesară pentru folosirea lor poartă numele Tehnologia Informației,
prescurtat TI sau IT (de la termenul englezesc Information Technology).
În principiu, orice calculator care deține un anumit set minimum de funcții (altfel spus, care poate
emula o mașină Turing) poate îndeplini funcțiile oricărui alt asemenea calculator, indiferent că este
vorba de un PDA sau de un supercalculator. Această versatilitate a condus la folosirea calculatoarelor
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cu arhitecturi asemănătoare pentru cele mai diverse activități, de la calculul salarizării personalului
unei companii până la controlul roboților industriali sau medicali (calculatoare universale).
Circuite digitale (hardware)
Principiile de mai sus pot fi implementate cu o varietate de
tehnologii - de ex. mașina lui Babbage era alcătuită din
componente mecanice. Însă singura asemenea tehnologie care sa dovedit suficient de practică este cea a circuitelor digitale
(numerice), circuite electronice care pot efectua operații din
algebra booleană și aritmetica binară. Dar primele „circuite”
digitale foloseau relee electromecanice pentru a reprezenta
stările "0" (blocat) și "1" (conducție), aranjate în porți logice.
Releele au fost repede înlocuite cu lămpi electronice - tuburi
electronice cu vid, dispozitive 100% electronice, folosite pînă
atunci în electronica analogă pentru proprietățile lor de
amplificare, dar care au putut fi utilizate și drept comutatoare
(elemente de bază în construcția calculatoarelor) de stare, 1→0 sau 0→1.
Aranjînd corect porți logice binare, se pot construi circuite care execută și funcții mai complexe, de
exemplu sumatoare. Sumatorul electronic adună două numere folosind același procedeu (în termeni
informatici, algoritm) învățat de copii la școală: se adună fiecare cifră corespondentă, iar
„transportul” este transmis către cifrele din stînga. În consecință, reunind mai multe asemenea
circuite, se pot obține o UAL și o unitate de control complete. CSIRAC, unul din primele calculatoare
bazate pe arhitectura von Neumann și probabil cel mai mic asemenea calculator posibil, avea circa
2000 de lămpi (tuburi) - deci chiar și pentru sisteme minimale e nevoie de un număr considerabil de
componente.
Lămpile electronice erau caracterizate de cîteva limitări severe în folosirea lor pentru construcția
porților logice: erau scumpe, puțin fiabile, ocupau mult spațiu și consumau cantități mari de curent.
Deși erau incredibil de rapide față de releele electromecanice, aveau și ele totuși o viteză de operare
relativ limitată. Astfel că începînd din anii 1960 lămpile (tuburile electronice) au fost înlocuite cu
tranzistori, dispozitive ce funcționau asemănător, însă erau mult mai mici, mai rapide, mai fiabile,
mai puțin consumatoare de curent și mult mai ieftine
Din anii 1960-'70, tranzistorul a fost și el înlocuit cu circuitul integrat, care conținea mai mulți
tranzistori, și firele de interconectare corespunzătoare, pe o singură plăcuță de siliciu (numită cip).
Din anii '70, UAL-urile combinate cu unități de control (UC) au fost produse unitar ca circuite
integrate, numite microprocesoare, sau CPU (Central Processing Unit/unitate de procesare
centrală). În timp, densitatea tranzistorilor din circuitele integrate a crescut incredibil, de la cîteva
zeci, în anii 70, pînă la peste 100 de milioane de tranzistoare pe circuit integrat, la procesoarele
Intel și AMD din anul 2005.
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Memorare de date
Lămpile electronice și tranzistorii pot fi folosite și pentru construirea de memorii - așa-numitele
circuite flip-flop sau "basculante bistabile" (CBB ), și chiar sînt folosite pentru mici circuite de
memorie de mare viteză, numite „cu acces direct” . Însă puține designuri de calculatoare au folosit
bistabile pentru grosul nevoilor de memorie, memorii de amploare . Primele calculatoare foloseau
tuburi Williams - în esență proiectînd puncte pe un ecran TV și citindu-le din nou mai tîrziu, sau linii
de mercur, în care datele erau depozitate sub formă de unde sonore care parcurgeau tuburi cu
mercur la viteză mică (comparativ cu viteza de operare a mașinii). Aceste metode destul de
neproductive au fost înlocuite cu dispozitive de stocare (memorare) în mediu purtător magnetic, de
exemplu memoria cu miezuri magnetice de formă inelară, în care un curent electric era folosit pentru
a induce un cîmp magnetic remanent (dar slab) într-un material feros, care putea fi citit ulterior,
după necesitate pentru a folosi datele. În cele din urmă a apărut memoria dynamic random access
memory , DRAM . DRAM-ul este format din bănci (mulțimi grupate) de condensatori, componente
electrice care pot reține o sarcină electrică pentru o anumită durată de timp. Scrierea informației
într-o astfel de memorie se face prin încărcarea condensatorilor cu o anumită sarcină electrică, iar
citirea prin determinarea („măsurarea”) sarcinii acestora (dacă este încărcat sau descărcat).
Instrucțiuni (software)
Instrucțiunile interpretate de către unitatea de control și executate de UAL nu seamănă deloc cu
limbajul uman. Calculatorul cunoaște prin construcție un set relativ mic de instrucțiuni elementare,
care sînt simple, bine definite și neambigue. Exemple de instrucțiuni sînt: "copiază conținutul celulei
de memorie 5 și plasează rezultatul în celula 10", "adună conținutul celulei 7 cu conținutul celulei
13 și plasează rezultatul în celula 6", "dacă conținutul celulei 999 este 0 (zero), următoarea
instrucțiune de executat se găsește memorată în celula 30", dacă nu, „se urmează secvența (șirul de
instrucțiuni) mai departe”.
Instrucțiunile calculatorului se împart în patru mari categorii:
1. mutare de date dintr-o locație în alta (instrucțiuni de transfer),
2. executare de operații aritmetice și logice asupra datelor (instrucțiuni aritmetice, instrucțiuni
logice),
3. testare a unor condiții, de exemplu "conține celula de memorie nr. 999 un 0?" (instrucțiuni de
testare sau de condiție),
4. modificare a secvenței (șirului) de operații (instrucțiuni de comandă propriu-zise).
În calculator instrucțiunile „externe” sunt memorate și deci reprezentate în cod binar, la fel ca și
toate celelalte date de calcul (numere, litere, simboluri). De exemplu, codul în limbaj-mașină pentru
una din operațiile de copiere într-un microprocesor fabricat de firma Intel este 10110000, „1” și „0”
fiind cele două valori logice binare „înțelese” de microprocesor (computer, mașină). În completarea
exemplului de mai sus, se poate intui că o instrucțiune de adunare în respectivul Intel-microprocesor
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trebuie să fie reprezentată altfel decât cea de copiere, de exemplu 01001110. Mulțimea de
instrucțiuni implementate într-un calculator (computer) formează și este numit limbajul mașină al
acelui calculator.
Simplificat vorbind, dacă două calculatoare au CPU-uri (unități centrale de procesare) care răspund
la fel la același set de instrucțiuni, programele (executabile) scrise pentru unul pot rula și pe celălalt
aproape fără modificări, dar de exemplu cu viteze diferite. Ușurința portabilității este o motivație
pentru proiectanții de calculatoare ca ei să nu modifice radical design-urile existente, decât pentru
motive serioase
Programe
Programele de calculator sunt listele de instrucțiuni de executat de către un calculator. Acestea pot
număra de la câteva instrucțiuni, care îndeplinesc o sarcină simplă, pînă la milioane de instrucțiuni
pe program (unele din ele executate repetat), plus tabele de date. Un calculator personal curent din
anul 2008 din categoria sub 1.000 euro este capabil să execute peste 4 miliarde de instrucțiuni pe
secundă. Compunerea sau scrierea acestor programe este efectuată de către programatori
profesioniști, numiți și „softiști”.
În practică, programele nu se mai scriu demult în limbajul mașină al calculatorului. Scrierea în
limbaj-mașină era extrem de laborioasă și erorile se puteau strecura ușor, ceea ce putea provoca
scăderea productivității la programare. Actualmente programele dorite sînt de obicei descrise/scrise
într-un limbaj de programare de nivel mai ridicat (superior), care, înainte de a putea fi executat,
este tradus automat în limbaj-mașină de către programe specializate (interpretoare și compilatoare),
adică într-o „limbă” inteligibilă mașinii de calcul (computerului).
Unele limbaje de programare sînt foarte strîns legate de limbajul mașină de la baza calculatorului,
ca de ex. limbajul de asamblare, de aceea sînt numite limbaje de "nivel jos". La cealaltă extremă se
situează limbajele de "nivel înalt", de ex. C++, Java, Lisp, Visual Basic ș.a. Acestea oferă
programatorilor posibilitatea operării cu concepte foarte abstracte, complexe, a căror implementare
concretă la nivelul de jos nu mai interesează (dacă interpretorul sau compilatorul funcționează
corect). Limbajul ales pentru o anume problemă depinde în primul rînd chiar de natura problemei,
de competența profesională a programatorilor, de disponibilitatea uneltelor de proiectare precum și
de bugetul disponibil.
Programele mai sunt numite și software, ele putând fi memorate permanent sau/și doar memorabile
temporar; însă software-ul poate include, pe lîngă programele propriu-zise, și material auxiliar, cum
ar fi date grafice, în cazul unui joc pe calculator.
Instrumentele moderne de proiectare software precum și tehnicile de programare ce pun accentul
pe reutilizarea codului (de ex. programarea orientată pe obiecte) fac posibilă realizarea unor
programe complexe, constituite din zeci de milioane de instrucțiuni; de exemplu browserul Firefox
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al organizației Mozilla se compune din peste 2 milioane de linii de cod în limbajul C++. Gestiunea
acestor programe complexe face obiectul unei științe numite ingineria programării.
Biblioteci și sisteme de operare
Nu cu mult timp după dezvoltarea calculatorului s-a constatat că aceleași rutine (părți de program
(subprograme) cu scop bine definit) se pot uneori folosi în mai multe programe diferite; un exemplu
fiind calcularea unor funcții matematice. Din motive de eficiență, versiunile standard ale acestor
rutine au început să fie adunate în biblioteci de programe (în engleză: library, libraries) și puse la
dispoziția tuturor celor interesați. Un alt set foarte necesar de rutine s-a dovedit a fi comunicarea
cu diversele dispozitive de I/E (disp. periferice de intrare/ieșire).
În anii 1960 calculatoarele au început să fie folosite pe larg în industrie și economie, iar un calculator
a putut fi folosit la executarea simultană a multor sarcini, prin intercalarea în timp a programelor.
Curând a apărut și software (sistem de program cu instrucțiuni) specializat în automatizarea
planificării acestor sarcini. Combinația între un software gestionar al hardwareului și un software
planificator de sarcini a devenit cunoscută sub numele de "sistem de operare" (engleză: operating
system). Un prim exemplu de sistem de operare a fost sistemul OS/360 al companiei americane IBM.
Următorul pas major a fost partajarea timpului (time sharing), prin care mai mulți utilizatori (clienți)
pot folosi o mașină simultan. Pentru aceasta programele fiecăruia se păstrează în memorie,
executându-se pe rînd porțiuni din aceste programe pentru o perioadă scurtă de timp ("felie de timp",
time slice), astfel oferind fiecărui utilizator (client) iluzia că computerul lucrează doar pentru el.
Modul de stocare (memorare) a datelor a evoluat și el, apărînd conceptul de "sistem de fișiere" (file
system), în care fișierele sînt dispuse pe purtătorul de date într-o structură ierarhică de "directoare"
sau "dosare".
O adăugire majoră în domeniul sistemelor de operare a fost acum cîțiva ani o interfață grafică cu
utilizatorul (engleză: graphic user interface, GUI ).
În afara acestor funcții de bază sistemele de operare conțin deseori și o trusă de unelte suplimentare,
care parțial sînt extrem de funcționale și complexe/sofisticate.
Calculatoarele integrate vin cu sisteme de operare mult mai mici și mai limitate în funcțiuni, unele
chiar fără sistem de operare. În acest caz programul foarte specializat care le conduce efectuează
chiar el toate operațiile necesare.
Microsoft Word este un procesor de text, parte a suitei Microsoft Office. Numele întreg este
Microsoft Office Word deși popular se numește Microsoft Word, MS Word sau doar Word. Prima lui
versiune datează din 1983 fiind inițial disponibil sub numele de Multi-Tool Word pentru Xenix
systems.[1][2][3], doar pentru MS-DOS (ultima versiune MS-DOS fiind 6 în 1993). În 1985, Microsoft Word
a fost lansat și pe (atunci noua) platformă Apple Macintosh, iar în 1989 pentru Windows, Microsoft
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continuând să suporte ambele platforme până astăzi. În 1992-1993, Microsoft a oferit și o versiune
de Word pentru sisteme Unix (mai precis distribuția SCO), ofertă care însă a fost de foarte scurtă
durată. Versiunea cea mai recentă este Word 2007 pentru Windows, respectiv Word 2008 pentru
sisteme Macintosh (folosind Mac OS X, atât pe arhitectură Intel cât și PowerPC). Formatul nativ a
fost .doc, de la versiunea 1 până la Word 2003 devenind de la Word 2007 .docx( extensia ".docx" este
folosită în noul standard internațional Office Open XML pentru documentele Office). MS Word este
liderul de piață în domeniul procesoarelor de text WYSIWYG (What You See Is What You Get).
Concurentul principal al Microsoft Word este Open Office Write.

Tastatură

Tastatura este o componentă hardware periferică a calculatorului ce permite utilizatorului să
introducă în unitatea centralǎ a acestuia date (litere, cifre și semne speciale) prin apăsarea unor
taste. Cele mai folosite tastaturi pe plan mondial sunt cele de tip QWERTY. Un alt tip de tastaturi
este tipul QWERTZ. Denumirile vin de la primele șase taste de pe rândul al treilea. Tipul QWERTY se
folosește mai ales în țările anglofone, iar celelalte folosesc mai ales tipul QWERTZ.
Tastatura este probabil cel mai vechi dispozitiv de intrare din structura computerelor moderne, ea
fiind inventată încă înainte de apariția monitoarelor și a mausului. Fiecare tastă are asociat un număr
de identificare care poartă denumirea de "cod de scanare". La apăsarea unei taste, tastatura trimite
sistemului de calcul codul de scanare corespunzător tastei respective (un număr întreg de la 1 la „n”
- numărul de taste). La primirea codului de scanare de la tastatură, calculatorul face conversia între
numărul primit și codul ASCII corespunzător, în logică binară.
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Tastatura ia în considerație nu numai apăsarea (durata) unei taste, dar și momentul eliberării
acesteia, fiecare acțiune fiind înregistrată separat. Există două categorii de taste:



"taste comutatoare" – au efect când sunt apăsate și/sau când sunt eliberate
"taste de control" - au efect numai atunci când sunt acționate (apăsate)

Mouse
Mausul, la plural mausuri, este unul dintre cele mai
importante dispozitive periferice de introdus comenzi ale
computerului (calculatorului electronic) modern. A devenit
aproape un "element" hardware standard al oricărui
computer. De obicei mausul este un obiect mic echipat cu una
sau mai multe taste, modelat astfel încât să poată fi apucat
și mânuit ușor cu mâna. Principiul lui de funcționare se
bazează pe recunoașterea de către computer a mișcării sale
relativă la suprafața plană pe care este așezat și deplasat.
Mișcarea mausului este detectată de un senzor situat în partea sa inferioară, preluată, digitalizată
și apoi printr-o interfață adecvată transmisă computerului la care e atașat. Informația de mișcare a
mausului în spațiul bidimensional (2D) este convertită tot în mișcare bidimensională (2D) a unui cursor
identificator-indicator grafic pe ecranul unui monitor. Altfel spus, mișcarea mausului provoacă o
mișcare corespunzătoare a cursorului pe suprafața ecranului monitotrului, atașat și el calculatorului.
Datorită acestei funcțiuni utilizatorul mausului poate decide (alege) și indica pe ecranul monitorului
orice poziție dorită, ceea ce de obicei este interpretat de către computer drept o introducere de
comandă, un element major al interfeței grafice cu calculatorul (Graphic User Interface, GUI). De la
începutul anilor 1990 mausul împreună cu tastatura și monitorul au devenit pe plan mondial una din
cele mai importante interfețe om - mașină, prezentă aproape la orice computer.
Cuvântul „maus” provine de la cuvântul englez mouse, care înseamnă șoarece. Această denumire a
fost aleasă deoarece dispozitivul are forma și mărimea unui șoarece, iar cablul de legătură cu
calculatorul, inițial orientat în partea opusă (spre utilizator), accentua această asemănare.
Până acum s-au inventat multe tipuri de dispozitive periferice de indicat/comandat, pentru diverse
domenii de aplicație, care pot avea cu totul alte forme și principii de funcționare decât mausul
tradițional, ca de exemplu: trackball, touch pad, touch screen, joy stick, graphics tablet, Nintendo
Wii Remote și mai recent (în toamna 2009), Apple Magic Mouse.
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Imprimantă

Imprimanta face parte din categoria perifericelor de ieșire,
aceasta fiind utilizată pentru transpunerea informației din
calculator pe hârtie (un document, o poză sau orice altfel de
fișier grafic, un e-mail, un articol etc.).
Tipuri de imprimante







matriceale (cu ace scăzută) - folosită pentru foi de calitate scăzută, facturi fiscale, etc (în
general documente tip), singurul model de imprimantă care permite imprimarea simultană a
2 sau 3 exemplare, folosind hârtie autocopiativă.
cu jet de cerneală - calitate medie înspre ridicată - viteză medie - pentru documente +
poze/fișiere grafice)
laser (viteză rapidă / calitate ridicată/ - folosind un toner
cu imprimare termică - legitimații, carduri etc.
cu matriță - foloseste o matriță

MEMORIE INTERNA SI EXTERNA
Memoria internă reprezintă „biblioteca" sistemului de calcul. Aici se memorează informaţia
(datele de intrare şi programele) codificată în binar (şiruri formate din simbolurile 0 şi 1).
Memoria internă reprezintă „biblioteca" sistemului de calcul. Aici se memorează informaţia
(datele de intrare şi programele) codificată în binar (şiruri formate din simbolurile 0 şi 1).

Memoria RAM

Memoria ROM

Memoria RAM
Memoria RAM (Random Acces Memory) este o memorie volatilă, adică informaţiile sunt păstrate
atât timp cât nu se întrerupe alimentarea cu tensiune. Această memorie poate fi atât citită, cât şi
scrisă.
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Exemplu:
Memorie DDR SDRAM
• capacitate 256 MB;
• viteza de lucru a memoriei 266 MHz (PC 2100).

Memoria ROM
Memoria ROM (Read Only Memory) este o memorie care poate fi doar
citită. Ea este scrisă de către producător, nu poate fi modificată şi
conţine informaţii necesare funcţionării calculatorului. Spre
deosebire de memoria RAM, memoria ROM nu este volatilă.

Memoriile externe sunt suporturi electromagnetice reutilizabile.
Informaţia este memorată în format binar(şiruri de 0 şi 1).

Hard-disk
(HD)

Memoria
Flash USB

Floppy-Disk

Unitatea de Compact-Disk
(CD-ROM)
DVD-ROM
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Hard-disk drive (HDD) este componenta pe care sunt stocate fişierele instalate, programele
create de utilizator şi sistemul de operare.

Exemplu:1
Hard-disk MAXTOR
• capacitate 30 GB;
• viteza de rotaţie a platanelor 7.200 rpm (rotaţii pe minut).

Memoria Flash USB
Memoriile Flash USB sunt foarte uşor de folosit,mult mai rezistente decât
dischetele, au viteza mare de transfer, capacitate de stocare de până la 2 GB şi
tind să înlocuiască clasicele dischete.

Floppy-Disk
Floppy-Disk-ul (discheta) este un disc magnetic flexibil, portabil. Capacitatea de stocare a unei
dischete este mică, dar şi timpul de acces este redus.
Exemplu
Floppy-Disk Sony
• Capacitatea dischetelor folosite 1,44 MB.

Unitatea de Compact-Disk (CD-ROM)
CD-ROM-ul este componenta calculatorului care permite instalarea programelor, a sistemului de
operare, a jocurilor. Unitatea CD-ROM citeşte CD-uri cu date sau CD-uri audio, dar nu poate
inscripţiona informaţie pe CD. Capacitatea de stocare a unui CD variază între 650 MB şi 900 MB.
Exemplu:
CD-ROM ASSUS
• viteza de citire 52X.
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DVD-ROM
DVD-ROM-ul a apărut ca o extensie a CD-ROM-ului, având aceleaşi proprietăţi, diferenţa fiind
capacitate de stocare mult mai mare a DVD-urilor (aproximativ
4.7 GB).
Exemplu:
DVD-Rom Pioneer
• viteza de citire DVD-uri 16x;
• viteza de citire CD-uri 40x.

SISTEME DE OPERARE
Sistemul de operare reprezintă componenta program care interacţionează cu BIOS {Basic Input
Output System = Sistemul de bază pentru Intrări-Ieşiri), pentru a controla echipamentele
calculatorului.
După modul în care este realizată interfaţa (comunicarea) dintre utilizator şi calculator, există două
categorii de sisteme de operare:
a) Sisteme de operare cu interfaţa realizată prin comenzi
b) Sisteme de operare cu interfaţa grafică şi interactivă

Sisteme de operare cu interfaţa realizată prin comenzi:
- MS-DOS {Microsoft Disk Operating System) lansat în
anul 1981 de firma Microsoft.
- UNIX, sistem portabil şi accesibil de pe diverse platforme
de calculatoare (minicalculatoare, microcalculatoare, mainframes).
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Sisteme de operare cu interfaţa grafică şi interactivă:
- WINDOWS lucrează sub MS-DOS, permiţând utilizatorului lucrul cu mai multe aplicaţii deschise
fiecare într-un spaţiu propriu (fereastră). În prezent, există variantele: Windows 95, 98, 2000, XP,
Vista.

Sistemul de operare Windows
Windows este sistemul de operare cel mai des folosit de către utilizatori, datorită interfeţei simple
şi prietenoase.
Pornirea corectă a calculatorului
Înainte de a porni calculatorul, trebuie să ne asigurăm de următoarele:
1. Calculatorul este conectat la reţeaua electrică.
2. Întrerupătorul de pe spatele carcasei este pus pe opţiunea Pornit.
Toate calculatoarele au pe carcasa unităţii centrale un buton mare pe care scrie Power sau On. Lângă
acest buton se mai găseşte şi butonul Reset, care este mai mic.
Pornirea calculatorului se face apăsând butonul Power.
La fel se procedează şi cu monitorul, care are propriul buton de pornire.
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Oprirea corectă a calculatorului
După folosirea calculatorului, acesta trebuie închis
corect, astfel:
1. Se salvează toate datele şi se închid toate aplicaţiile.
2. Click pe butonul Start. Va apărea meniul Start.
3. Click pe Închidere computer. Va apărea fereastra de dialog Închidere computer.
4. Click pe butonul Închidere computer.
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De obicei, după instalarea unei aplicaţii, calculatorul trebuie repornit.
1. Click pe butonul Start. Va apărea meniul Start.
2. Click pe Închidere computer. Va apărea fereastra de dialog Închidere computer.
3. Click pe butonul Repornire.
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Calculatorul se poate restarta şi prin apăsarea combinaţiei de taste CTRL+ALT+DEL de două ori.
Dacă, în timpul lucrului, calculatorul se blochează (nu mai reacţionează la nici o comandă), se
execută următorii paşi:
1. Se apasă simultan tastele CTRL-ALT+DEL o singură dată şi se va deschide fereastra Închidere
program.
2. Se alege din fereastra Închidere program aplicaţia care trebuie închisă şi se acţionează butonul
Închidere activitate.

INTERFATA SISTEMULUI DE OPERARE

A. Recunoaşterea obiectelor de pe desktop
B. Modificarea setărilor desktop-ului
C. Control Panel
D. Operare rapidă (meniul rapid)
E. Personalizarea calculatorului
F. Vizualizarea resurselor hardware
G. Lucrul de ferestre
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A. RECUNOAŞTEREA OBIECTELOR DE PE DESKTOP
La pornirea calculatorului, primul element al sistemului de operare Windows vizualizat de utilizator
este Desktop-ul.
Desktop-ul este aria de lucru a utilizatorului.
Obiectele ce apar pe Desktop:
• Bara de lucru (Taskbar) - De obicei, bara de lucru este poziţionată în partea de jos a ecranului.
Bara de lucru se poate aşeza şi în alte poziţii pe Desktop. Pe bara de lucru se află programele active,
pictograme pentru acces rapid la diferite
programe, ora curentă din ceasul intern al calculatorului.
• Pictogramele sunt acele mici imagini colorate care apar pe Desktop.
1. My Computer (Computerul Meu) - pictograma My Computer asigură accesul rapid la
resursele calculatorului.
2. My Briefcase (Documentele Mele) - conţine fişierele proprii.
3. Internet Explorer - lansează browser-ul de Internet.
4. Network Neighborhood - dacă eşti conectat la o reţea, Network Neighborhood afişează toate
calculatoarele din reţea.
5. Recycle Bin („coşul de gunoi") - când un obiect este şters, Windows 98 îl trimite în Recycle Bin.
Din Recycle Bin, obiectele pot fi recuperate sau pot fi şterse definitiv.

1

2

3

4

5

Scurtături (shortcut) - o scurtătură este reprezentată printr-o pictogramă şi este o cale rapidă de
acces la o aplicaţie (program). Dacă se şterge o scurtătură, aplicaţia la care indică nu se va şterge;
dacă se şterge aplicaţia, scurtătura va rămâne pe Desktop până va fi şi ea ştearsă.
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• Alte obiecte întâlnite în Windows:
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B. MODIFICAREA SETĂRILOR DESKTOP-ULUI
Se observă că, pe bara de lucru, în partea dreaptă, este afişată ora. Ora şi data curentă pot fi
actualizate în două moduri:
1. Dacă dăm dublu click pe oră, se va deschide fereastra Date/Time Properties (Proprietăţi dată şi
oră), din care pot fi modificate data şi ora.

2. Se alege din meniul Start opţiunea Settings (Setări) şi apoi Control Panel (Panoul de Control).
Din fereastra deschisă, selectăm pictograma Date/Time (Dată şi oră) şi se va deschide fereastra
Date/Time Properties (Proprietăţi dată şi oră) din care pot fi modificate data şi ora.
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C. CONTROL PANEL (Panoul de control al calculatorului)
Din Control Panel se pot vizualiza componentele hardware ale sistemului sau se poate adăuga o nouă
componentă hardware (Add New Hardware); se pot vizualiza/modifica setările pentru tastatură
(Keyboard), pentru imprimantă (Printers), pentru mouse (Mouse). În general, din fereastra Control
Panel se poate modifica orice setare a calculatorului.

Aplicaţie: Instalarea imprimantei
Pentru instalarea unei imprimate noi, se parcurg următorii paşi:
1. Utilizatorul trebuie să se asigure că imprimanta este conectată la reţeaua
de
tensiune, este conectată la calculator, este pornită şi are hârtie.
2. Click pe butonul Start. Va apărea meniul Start.
3. Se alege Settings. Va apărea un submeniu.
4. Se alege Printers. Va apărea fereastra pentru imprimantă din Control
Panel.
5. Dublu click pe Add Printer.
6. Click pe Next. Va apărea o fereastră de dialog.
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7. Se selectează Local Printer sau Network Printer.
8. Click pe Next. Va apărea o fereastră de dialog.
9. Se selectează marca imprimantei.
10. Se selectează modelul imprimantei.
11. Click pe Next. E posibil să trebuiască să puneţi CD-ul cu Windows98 în CD-ROM.
12. Se selectează portul LPT1, dacă imprimanta foloseşte cablu paralel. Se foloseşte
documentaţia proprie imprimantei pentru setările corecte.
13. Click pe Next. Va apărea o fereastră de dialog.
14. Se introduce un nume nou pentru imprimantă sau se acceptă cel deja existent.
15. Se alege Yes la întrebarea: "Do you want Windows based programs to use this as
the default printer?" (Doriţi ca programele Windows să folosească implicit această
imprimantă?).
16. Click pe Next.
17. Va apărea întrebarea: "Would you like to print a test page?" (Doriţi să tipăriţi o
pagină de probă?). Alege Yes.
18. Click pe Finish. Aşteaptă printarea paginii de probă.
D. OPERARE RAPIDĂ (MENIUL RAPID)
Pe lângă meniul Start, alt meniu, foarte practic şi uşor de utilizat, va apărea când,
pe Desktop, se apasă butonul drept al mouse-ului (meniu rapid).
Se observă că a doua opţiune din acest meniueste Arrange Icons (Aranjarea pictogramelor).
Pictogramele pot fi aranjate după mai multe criterii:
- după nume (Name);
- după dimensiune (Size);
- după tip (Type);
- după data ultimei modificări (Modified).
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E. PERSONALIZAREA ECRANULUI
Din meniul rapid, alegând opţiunea Properties (Proprietăţi), se deschide fereastra Display
Properties (Proprietăţi Afişare), de unde pot fi modificate setările Display-ului (ecranului).

Există momente în care calculatorul nu este folosit. Tot din fereastra Display Properties (Proprietăţi
Afişare) se poate activa Screen Saver-ul (Economizor Ecran), utilizat pentru a proteja ecranul.
Atunci când nu se lucrează la calculator mai mult timp, există pericolul ca părţi din acea imagine să
se imprime permanent pe ecran. Pentru a ocoli acest risc, se activează Screen Saver-ul care oferă o
imagine în continuă mişcare.
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Întotdeauna, când se lucrează la calculator, ochii trebuie protejaţi. Alegerea unor culori mai închise,
fără contrast mare, ajută ochiul. Alegerea acestor culori se poate face tot din fereastra Display
Properties (Proprietăţi Afişare).

Dacă dimensiunile obiectelor care apar pe ecran nu sunt pe placul utilizatorului, ele pot fi schimbate,
tot din fereastra Display Properties (Proprietăţi Afişare).
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F. VIZUALIZAREA RESURSELOR HARDWARE
Informaţiile despre componentele calculatorului pot fi vizualizate dacă dăm click dreapta (se apasă
butonul din dreapta al mouse-ului) pe pictograma My Computer (Computerul Meu) şi alegem din
meniul apărut Properties (Proprietăţi). Apare următoarea fereastră System Properties (Proprietăţi
Sistem):
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G. LUCRUL CU FERESTRE
Fereastra este zona de lucru de pe Desktop în care rulează toate aplicaţiile Windows.

Componentele unei ferestre:
- Control Box oferă un meniu cu ajutorul
mări/închide/muta/modifica/reface fereastra.

căruia

utilizatorul

poate

minimiza/

- Marginea separă fereastra de Desktop. Dimensiunea ferestrei poate fi modificată trăgând de
margini.
- Bara de titlu afişează numele fişierului sau numele aplicaţiei vizualizate.
- Minimizarea este un buton care îndepărtează temporar fereastra de pe ecran. În timp ce fereastra
este minimizată, titlul ei va apărea pe Bara de lucru.
- Maximizarea este un buton cu ajutorul căruia fereastra va umple ecranul.
- Închiderea este un buton care închide fereastra şi aplicaţia.
- Bara de meniu afişează meniul aplicaţiei. Din meniu pot fi transmise aplicaţiei diferite comenzi.
- Zona de lucru este partea centrală a ferestrei în care se desfăşoară cea mai mare parte a
operaţiilor.
- Bara de derulare ajută la vizualizarea celorlalte părţi ale documentului care nu încap în zona de
lucru, prin apăsarea săgeţilor de la capete.
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Utilizatorul poate avea mai multe ferestre deschise în acelaşi timp: La un moment dat, este activă
o singură fereastră.

Comutarea între ferestre:
1. Click pe fereastra care se doreşte a fi activă.
2. Se ţine apăsată tasta ALT, şi cu tasta TAB se comută între ferestre.
3. Toate fişierele active apar pe bara de lucru. Pentru a face activă o anume fereastră, se apasă pe
butonul de pe bara de lucru corespunzător ferestrei.
Pentru a muta o fereastră pe Desktop, se apasă butonul din stânga al mouse-ului pe bara de titlu,
se ţine apăsat şi se trage fereastra până în locul dorit; aici se eliberează butonul mouse-ului (tehnica
drag&drop).
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CAPITOLUL 2: UTILIZAREA SI ORGANIZAREA FISIERELOR
ORGANIZAREA DATELOR
Data este un model de reprezentare a informatiei, accesibil unui
anumit processor (om, program calculator). Cu acest model se
opereaza pentru a obtine noi informatii despre fenomenele si
procesele lumii reale.
Colectia de date este o multime relativ omogena de date care
priveste un anumit domeniu, proces, activitate sau obiect si organizat si dispusa sistematizat pe un
suport de memorie.
Daca este definit un mecanism de selectare a elementelor colectia de date se numeste structura de
date.
Organizarea datelor reprezinta procesul de identificare, definire, evaluare, structurare si memorare
a informatiilor, în cadrul unui sistem informational, în general sau în activitatea de elaborare a unui
program, în particular.

Organizarea datelor presupune:
Definirea, structurarea, ordonarea si gruparea datelor în colectii de date omogene;
Stabilirea relatiilor dintre date, dintre elementele colectiilor si dintre colectii;
Stocarea datelor pe suport informational, prelucrabil prin intermediul unui sistem de calcul.

Obiectivele urmarite în organizarea datelor:
Minimizarea timpului de acces la date;
Minimizarea spatiului de memorie (interna si externa) ocupat de date;
Minimizarea redundantei datelor;
Reflectarea tuturor legaturilor dintre obiectele, fenomenele si procesele economice pe care
aceste date le reprezinta;
Sa permita schimbarea structurii datelor si a relatiilor dintre acestea fara modificarea
programelor care le prelucreaza.

Organizarea datelor in baze de date
Organizarea datelor în fisiere clasice este o metoda rigida care creeaza destule neajunsuri
utilizatorilor sistemelor de programe bazate peacest tip de fisiere. Cel mai mare dezavantaj este
acela ca modificarile în structura unui fisier obliga la modificarea tuturor programelor care utilizeaza
fisierul a carui structura a fost modificata. Acest lucru se datoreaza faptului ca programele scrise în
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limbajele algoritmice care lucreaza cu fisiere trebuie sa contina clauze pentru descrierea detaliata
a acestora.

Obiectivele organizarii datelor în baze de date:
Asigurarea independentei relative a programelor fata de structura datelor este primul
obiectiv al organizarii datelor în banci de date, si desigur cel mai important.
Asigurarea unei redundante minime si controlate a datelor este al doilea obiectiv major
al organizarii datelor în baze de date.

Sisteme de gestiune a bazelor de date (SGDB)
SGBD este instrument software la care utilizatorul apeleaza pentru comunicarea cu baza de date la
fel cum apeleaza la sistemul de operare Windows pentru a comunica cu computerul. El este plasat
la un nivel intermediar între utilizator si baza de date.
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Organizarea datelor în fisiere
Principala forma de organizare externa a datelor este fisierul.
Fisierul reprezinta o colectie organizata de date, omogena din punct de vedere al continutului si al
prelucrarii, stocata pe un suport de memorie externa.

Tipuri de baze de date
Din punct de vedere al modului de organizare, structurare si accesare a datelor, cele mai
cunoscute tipuri de baze de date sunt:
baze de date de tip retea;
baze de date ierarhice;
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baze de date relationale;
baze de date orientate pe obiecte.
Bazele de date de tip retea au la baza organizarea si structurarea datelor dupa modelul de tip retea.
Bazele de date relationale au la baza modele de date relationale si vor fi tratate în detaliu în
capitolele urmatoare.

Bazele de date ierarhice se caracterizeaza prin faptul ca elementele componente au relatii de
subordonare de tip unu la multi, astfel încât fiecare entitate are în subordine una sau mai multe
entitati si este subordonata, la rândul ei, unei singure entitati superioare, conform modelului ierarhic
de organizare a datelor.
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Bazele de date orientate pe obiecte, numite si baze de date obiectuale, sunt construite pe modele
de date complexe, structurate pe obiect. Conceptul de obiect defineste o entitate informationala
atât ca structura cât si ca functii (comportament).

VIRUSI SI ANTIVIRUSI
Ce este virusul?
Definiţie: Virusul informatic reprezintă o secvenţă de program cu scop distructiv,
ascunsă într-un fisier numit gazdă (aparent inofensiv).
Viruşii devin activi în momentul în care fişierul virusat este utilizat. El rămâne activ
în memoria RAM şi infectează mai departe aplicaţiile accesate şi resursele
calculatorului.
CLASIFICAREA VIRUŞILOR
a)

După tipul componentei virusate:
viruşi hardware
viruşi software

Astfel, viruşii pot fi grupaţi în 6 categorii:
viruşi de boot – infectează sectorul de boot, adică acea parte a hard-disk-ului care este
accesată la pornirea calculatorului
viruşi de fişier – infectează aplicaţiile atunci când acestea sunt executate
viruşi Macro – infectează fişiere create cu ajutorul software-ului de birou (ex.: documente)
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viruşi multipatrizi – infectează atât sectorul de boot, cât şi fişierele
viruşi polimorfi – sunt viruşi care îşi modifică instrucţiunile atunci când infectează un alt
calculator
viruşi Stealth (se furişează) – îşi ascund prezenţa, făcând ca fişierele infectate să pară
neinfectate
b)

după riscul pe care îl reprezintă:
viruşi cu putere mică de distrugere – nu distrug şi nu modifică informaţiile, dar reduc viteza
de lucru, blochează frecvent calculatorul şi pornesc melodii sau afişează mesaje
viruşi cu putere medie de distrugere – de regulă şterg anumite programe (soft-uri) din
calculator
viruşi cu putere mare de distrugere – şterg informaţii de pe hard-disk sau le modifică,
blochează executarea programelor

c)

după modul în care contaminează:
viruşi care se multiplică – se înmulţesc şi contaminează multe fişiere
viruşi care nu se multiplică – distrug lent informaţia şi sunt greu de
depistat

MODURI DE INFECTARE:
într-o reţea: prin transmitere de mesaje electronice (e-mail-uri) sau prin copierea sau
accesarea informaţiilor partajate virusate

în cazul unui calculator personal: prin utilizarea dispozitivelor de memorare externe care
sunt infectate
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CUM PROTEJĂM CALCULATORUL?
Pentru a proteja calculator de viruşi au fost create programele antivirus. Acestea
au rolul de a depista şi a şterge viruşii din calculator. Este recomandat ca un
antivirus să fie rulat de fiecare dată când se utilizează un dispozitiv de memorare
extern sau când descărcăm informaţii în reţea (download). Printre cele mai
cunoscute programe antivirus sunt: Norton Antivirus, BitDefender, RAV Antivirus,
Kaspersky, NOD.

E RÂNDUL VOSTRU!
1. Trasaţi săgeţi de corespondenţă între tipul de virus din coloana A şi caracteristica lui din coloana B:
A

B

Virus de boot

Îşi scunde prezenţa

Virus Macro

Infectează sectorul de boot

Virus polimorfi

Infectează aplicaţii care se execută

Virus Stealth

Îşi modifică instrucţiunile

Virus de fişier

Infectează documente

2. Enumeră câteva moduri de infectare a unui calculator cu un virus:
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Ce este un antivirus?
.......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
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CUM E CORECT!
1. Trasaţi săgeţi de corespondenţă între tipul de virus din coloana A şi caracteristica lui din coloana B:
A
Virus de boot
Virus Macro
Virus polimorfi
Virus Stealth
Virus de fişier

B
Îşi scunde prezenţa
Infectează sectorul de boot
Infectează aplicaţii care se execută
Îşi modifică instrucţiunile
Infectează documente

2. Enumeră câteva moduri de infectare a unui calculator cu un virus:
Copiere de fişiere sau recepţionare de e-mail-uri virusate în reţea şi utilizarea dispozitivelor de memorie
externă virusate în calculator.
3. Ce este un antivirus?
Antivirusul este un program care protejează calculatorul de viruşi prin depistarea şi ştergerea lor.

Virusii informatici sunt cele mai periculoase arme in razboiul datelor. In multe tari, astfel de
programe au fost declarate ilegale iar autorii lor au primit diverse sanctiuni. Numarul actual al
virusilor este foarte mare (o cifra exacta este greu de dat) mai ales ca zilnic apar virusi noi.
Ce este un virus informatic?
Cuvantul "virus" este folosit in ziua de astazi si pentru a descrie un tip de program pentru calculator
care este creat cu scopul declarat de a distruge datele sau echipamentele calculatorului.
Virusii sunt programe de foarte mica dimensiune, de regula invizibili cu mijloace uzuale ale
sistemului, care se gasesc pe calculator fie ca un fisier executabil, fie atasati unor programe, caz in
care se numesc "paraziti". Ei sunt capabili sa se "infiltreze" in zone ce raman " ascunse" utilizatorului
obisnuit, sa produca modificari distructive asupra datelor ce se afla pe discuri, asupra altor
componente ale calculatorului, si sa "reproduca".
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Câteva dintre efectele pe care le genereazã viruşii:
Distrugerea unor fişiere;
Modificarea dimensiunii fişierelor;
Stergerea totală a informaţiilor de pe disc, inclusiv formatarea acestuia;
Distrugerea tabelei de alocare a fişierelor, care duce la imposibilitatea citirii informaţiei de
pe disc;
Diverse efecte grafice/sonore inofensive;
Încetinirea vitezei de lucru a calculatorului până la blocarea acestuia.
Măsuri de protecţie împotriva viruşilor
Verificarea datelor ce vor urma a fi introduse în calculator, cu un program antivirus.
Evitarea folosirii unor soft-uri pirat (fără licenţă).
Scanarea calculatorului cu un program antivirus.
Păstrarea unor copii de siguranţă ale aplicaţiilor şi fişierelor importante.

Anti-Virusii
Programele antivirus sunt create special pentru:
• detectarea viruşilor prin verificarea conţinutului fişierelor şi semnalarea prezenţei semnăturii unui
virus cunoscut sau a unor secvenţe suspecte în interiorul lor
• dezinfectarea sau ştergerea fişierelor infectate
• prevenirea infectării prin supravegherea acţiunilor din memorie şi semnalarea întâlnirii unor
anumite acţiuni care ar putea fi generate de existenţa în memorie a unui virus.

Kaspersky Anti-Virus
Kaspersky Anti-Virus (cunoscut anterior ca
Antiviral Toolkit Pro) este un program antivirus
dezvoltat de Kaspersky Lab. Este disponibil pentru
platformele Windows, Mac și Linux.
Are caracteristici care includ protecția în timp
real, detectarea și eliminarea de viruși, troieni,
viermi, spyware, adware, keylogger, malware,
auto-dialer, detectarea și eliminarea de rootkituri.
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RETELE DE CALCULATOARE

INTRODUCERE:
Volumul mare de informaţii vehiculate, diversitatea şi distribuirea lor pe largi arii teritoriale-au avut
ca efect necesitatea asigurării unor funcţii foarte importante în cadrul procesului de prelucrare a
datelor: comunicarea şi conectivitatea. Prin asigurarea comunicării între sistemele de calcul, se pot
transmite şi recepţiona date şi mesaje. Prin asigurarea conectivităţii sistemelor de calcul se pot
partaja: date distribuite în diferite locaţii, indiferent de distanţa dintre aceste locaţii, aplicaţii şi
echipamente hardware.
DEFINIŢIE:
O reţea de calculatoare este formată dintr-un ansamblu de calculatoare conectate între ele.
Calculatoarele pot să facă schimb de date şi pot folosi în comun resursele (imprimare, discuri,
aplicaţii). Fiecare calculator îşi păstrează independenţa de execuţie şi de gestiune a propriilor
resurse.
REŢELELE DE CALCULATOARE AU APĂRUT PENTRU:
-

-

Folosirea în comun a unor resurse fizice scumpe(imprimante şi hard-discuri). Este mai ieftin
dacă se cumpără o singură imprimantă, pe care să o folosească în comun mai multe
calculatoare, decât dacă se cumpără câte o imprimantă pentru fiecare calculator.
Folosirea în comun a unor date. Aceleaşi date pot fi modificate de mai multe persoane, pe
calculatoare diferite. La un moment dat, este posibil ca pe mai multe suporturi de
informaţie(de regulă dard-dicurile) şă existe variante ale aceluiaşi set de date. Aceste
modificări trebuie corelate între ele pentru a actualiza setul de date. Este mai simplu ca
actualizarea să se facă prin intermediul reţelei de calculatoare, pe un set de date care se
găseşte pe un singur suport de informaţie. La acest suport de informaţie vor avea acces toate
persoanele care au drept să modifice acele date.
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ASIGURAREA FUNCŢIEI DE COMUNICARE ŞI CONECTIVITATE SE FACE DE CĂTRE:
-

-

-

Echipamente hardware. Aceste echipamente se adaugă la configuraţia calculatorului pentru
a pregăti fizic purtătorul de date (curentul electric, undele electromagnetice) prin care se
realizează comunicarea între cele două calculatoare. Din această categorie fac parte
modemul şi placa de reţea.
Mediul prin care se asigură legătura fizică. Acest mediu asigură fizic transportul datelor de la
un calculator la altul(reprezintă calea pe care circulă informaţia). În funcţie de purtătorul de
date folosit, mediul prin care se asigură legătura poate fi: prin cablu de diferite tipuri, care
asigură diferite calităţi transmisiei(cablu coaxial, cablu cu fibră optică) şi fără cablu(unde
radio obişnuite, unde laser, unde radio prin satelit-satelitul este un amplificator sau repetor
de semnal purtător de informaţie, construit ca un sistem de transmisie a microundelor în
spaţiu care preia informaţiile emise într-o locaţie şi le retransmite către altă locaţie).
Software-ul prin care se asigură comunicarea şi conectivitatea calculatoarelor, adică legătura
logică. Aceste programe trebuie instalate atât pe calculatorul emiţător, cât şi pe calculatorul
receptor. Ele pregătesc logic semnalul purtător de date, la emisie, şi realizează refacerea
lui, la recepţie.

CLASIFICAREA REŢELELOR:




În funcţie de accesul la reţea;
În funcţie de strategia de funcţionare;
În funcţie de aria de răspândire a calculatoarelor.

CLASIFICAREA ÎN FUNCŢIE DE ACCESUL LA REŢEA
Reţele private. Sunt reţele care aparţin unor organizaţii. Multe dintre organizaţii au răspândite
punctele de lucru pe o arie geografică mare şi au nevoie să poată schimba rapid între punctele de
lucru o cantitate mare de date sau să asigure o comunicare rapidă prin voce sau mesaje. Forma prin
care organizaţia îşi poate rezolva aceste probleme o reprezintă conectarea punctelor de lucru prin
intermediul unei reţele private de calculatoare.
Reţele publice. Sunt reţele globale, răspândite pe suprafeţe geografice foarte mari. Aceste reţele
sunt construite şi întreţinute de companii specializate în acest gen de servicii. Companiile furnizoare
de servicii prin intermediul reţelelor pun la dispoziţia altor companii şi organizaţii, contra cost,
aceste reţele-pentru ca acestea să poată comunica prin calculatoare.
CLASIFICAREA ÎN FUNCŢIE DE STRATEGIA DE FUNCŢIONARE
Reţele de la egal la egal. Între calculatoarele din reţea, este stabilită o relaţie de egalitate.
Principalele dezavantaje sunt: viteze de lucru foarte mici, nu se poate asigura securitatea şi
integritatea datelor(un utilizator poate controla o parte a unei reţele), nu permite conectarea decât
a unui număr nic de calculatoare(maxim 25).
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Reţele client/server. Sunt formate dintr-un calculator pe care rulează software-ul de reţea, numit
server-şi care furnizează diferite servicii altor calculatoare(clienţii). Mai multe calculatoare care pot
avea acces la resursele reţelei, numite staţii de lucru. Staţia de lucru se mai numeşte şi client. De
la ea lucrează utilizatorul(user), o persoană care, prin intermediul ei, are acces la resursele reţelei.
Utilizatorul va fi definit în cadrul reţelei de către administratorul de reţea, care îl atribuie un cont
pentru accesul la reţea şi drepturile de a folosi resursele reţelei.
CLASIFICAREA REŢELELOR CLIENT/SERVER:
-

Server de fişiere. Pune la dispoziţia clienţilor programe şi colecţii de date(fişiere);
Server de imprimante. Gestionează una sau mai multe imprimante, oferind clienţilor
posibilitatea de a-şi tipări informaţiile la ele;
Server de comunicaţie. Asigură schimbul de informaţii în interiorul reţelei sau cu exteriorul
reţei.

CLASIFICAREA ÎN FUNCŢIE DE ARIA DE RĂSPÂNDIRE A CALCULATOARELOR
-

-

Reţele locale-LAN(Local Area Networks). Calculatoarele sunt răspândite pe o arie mică(până
la 2km), în general în aceeaşi clădire sau într-un grup de clădiri. Ele deservesc de obicei
aceeaşi organizaţie.
Reţele metropolitane-MAN(Metropolitan Area Networks). Calculatoarele sunt răspândite pe
suprafaţa unui oraş. Ele deservesc de obicei instituţii publice ale oraşului.
Reţele globale-WAN(Wide Area Networks). Calculatoarele au o arie de răspândire geografică
foarte mare(suprafaţa unei ţări, a unui continent etc.).

AVANTAJELE FOLOSIRII REŢELELOR DE CALCULATOARE:
-

Mai mulţi utilizatori pot folosi în comun şi simultan resursele hardware şi software ale reţelei;
Sunt asigurate comunicarea şi schimbul de date între utilizatorii reţelei;
Se asigură accesul rapid la colecţiile de date.
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CAP 3. INFORMATIE SI COMUNICARE
INTERNET – NOTIUNI GENERALE
Internetul – o reţea de reţele
Ce înseamnă www?
•

www –world wide web (world=lume, wide=vast, web=pânză de păianjen, reţea )

•

Este o platformă care să asigure legătura dintre calculatoarele din întreaga lume.

•

World Wide Web este un mecanism care foloseste conceptul hipermedia pentru a lega o
colectie de zeci de milioane de documente cu informaţii, ce sunt păstrate pe calculatoarele
răspândite în toată lumea.

Cum comunică pe Internet calculatoarele?
•

Informaţia circulă în reţeaua Internet sub forma de pachete. Fiecare pachet are un expeditor
şi un destinatar.

•

Pachetul (packet)-este format din informaţia propriu-zisă şi informaţiile de control care
conţin adresa destinatarului şi adresa expeditorului. Informaţia de control este memorată în
antetul pachetului.

Cum comunică pe Internet calculatoarele?
Adresa IP (Internet Protocol) este formată din adresa de reţea şi adresa calculatorului care primeşte
mesajul. Protocolul de comunicare-reprezintă un set de reguli prin care se asigură schimbul de date
şi de mesaje între două calculatoare între care s-a stabilit o legătură fizică. El stabileşte un limbaj
comun de dialog şi o disciplină a conversaţiei.
Adică...
Asemănător trimiterii unei scrisori, trebuie în primul rând să cunoaşteţi numele străzii (la noi adresa
de reţea) şi apoi numărul unde trimiteţi scrisoarea (la noi –adresa calculatorului care primeşte
mesajul).
De exemplu în adresa 192.168.0.103 numerele 192.168 corespund adresei de reţea şi numerele 0.103
corespun adresei calculatorului care primeşte mesajul.
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Adresa de Internet pe înţelesul nostru...

Ce este http?
•

Fiecare resursă existentă pe Internet are propria adresă de identificare numita URL (uniform
resource locator). In cazul www protocolul este: http (hyper text transfer protocol).
Protocolul HTTP se defineşte ca un protocol de transfer de fişiere hypertext, care nu sunt
altele decât paginile Web.

Ce este un browser?
•

Programele de navigare pe internet se numesc browsere. Browser-ul este a aplicaţie (client)
care permite unui utilizator să vizualizeze documente HTML de pe Web, să navigheze
urmărind legăturile dintre ele şi să transfere fişiere. Aceste aplicaţii afişează atât textul cât
şi grafica din aceste documente, redau fişierele audio şi video înglobate în documente.

Un browser (explorator) este un produs software care oferă o interfaţă între utilizator şi serverul
de web de pe Internet.
Exemple:
•

Internet Explorer

•

Netscape

•

Opera

•

Mozzila
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Alte noţiuni des întâlnite...
•

Hyperlink este o adresă cu ajutorul căreia se pot face legături cu alte pagini web, adresa prin
intermediul căreia se trece de la un document la altul.

•

Internet Service Provider – ISP – este cel care oferă servicii de acces la Internet.

•

Ftp – file transfer protocol- servicul de transfer de fişiere. Prin intermediul acestor
protocoale, calculatoarele client au acces la calculatoarele server ale acelui serviciu, de
exemplu un calculator permite copierea fişierelor cu protocol ftp.

•

Portalul este un server Web care conţine legături cu multe situri şi pe care uilizatorul îl poate
folosi ca punct de pornire atunci când se conecteaza la reţeaua Internet. El este creat de un
furnizor de servicii Internet şi oferă utilizatorului un pachet de servicii şi resurse.

Servicii oferite de Internet
•
•
•
•
•
•
•
•

E-mail
Căutarea informaţiilor prin motoare de căutare
Chat
Newsgroup, forumuri
Documentare
Comerţul electronic
Tranzacţii bancare pe Internet
Baze de date on-line

TEHNICI DE CAUTARE A INFORMATIEI PE INTERNET
 Directoare: Yahoo
 Motoare:-Google
Informaţiile cuprinse în World Wide Web, adresele de e-mail şi alte servicii ale sale sunt astăzi
indexate cu ajutorul unor unelte specifice. Internetul poate fi văzut ca un imens puzzle, compus din
zeci de milioane de piese răspândite pe cele cinci continente. Este aproape imposibil să găseşti cel
mai autorizat site într-un anumit domeniu, dacă nu foloseşti una dintre uneltele de căutare specifice.
Utilităţile de căutare actuale nu se mai opresc numai la căutarea pe Web, ci permit şi căutarea unor
adrese de e-mail, a forumurilor de discuţii, a aplicaţiilor gratuite ce poate fi descărcată de pe
Internet ş. a.
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DIRECTOARELE
O unealtă de căutare din categoria directoarelor se prezintă sub forma unei ierarhii de domenii şi
subdomenii diverse, site-urile fiind descrise printr-o denumire adresa de Internet (URL) şi un mic
comentariu relevant privind conţinutul site-ului. Aceste directoare se aseamănă “Paginilor galbene”.
Căutarea se face coborând treptat într-o arborescenţă care trece în revistă mai multe teme, mergând
de la general la particular. La sfârşitul ierarhiei (la baza ei), se află o listă de site-uri reprezentative
pentru domeniul prezentat. Este vorba deci despre o bază de date cu link-uri către site-uri de Web,
link-urile fiind clasificate.
Directoarele sunt folosite pentru a găsi un site specializat pe o temă anume. Ele sunt foarte eficiente
pentru căutarea informaţiei generale, deoarece descriu site-urile prin câteva cuvinte reprezentative.
Exemplu Directorul Yahoo (Yet Another Hierarchical Officious Oracle)
DIRECTORUL YAHOO
Motorul de căutare tematic cel mai cunoscut şi mai folosit este Yahoo (scris uneori şi Yahoo!),
disponibil la adresa www.yahoo.com, apărut în 1994, la iniţiativa a doi studenţi americani. De-a
lungul timpului, Yahoo şi-a schimbat interfaţa de câteva ori şi a introdus treptat şi alte servicii
complementare (căutare în mai multe limbi, e-mail gratuit, servicii de comerţ online etc.). Astăzi,
Yahoo este o mare companie internaţională, cotată la bursă şi dată mereu drept exemplu de afacere
online de succes. Structura directorului Yahoo se apropie astăzi foarte mult de cea a unui portal
complex.
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YAHOO ROMANIA

MOTOARE
Metoda de funcţionare a motoarelor de căutare stă la baza înţelegerii principiilor căutării pe
Internet. Fiecare indexare a unei pagini presupune “capturarea” informaţiilor de pe ea şi o salvare
a fişierului găsit, pe discurile motorului de căutare. Atunci când, în calitate de utilizatori, căutaţi
anumite cuvinte-cheie, sistemul nu se conectează în timp real la fiecare dintre serverele din lume,
pentru a vă afişa pagina respectivă, ci caută în interiorul catalogului ce cuprinde toate paginile
salvate de către robotul de indexare. Pe de altă parte, roboţii nu pot indexa decât paginile realizate
în codul HTML, adică aşa-zisele pagini “statice” şi, de obicei, nu iau în considerare site-urile realizate
cu alte tehnologii mai avansate, cum ar fi Flash sau Java.
Un exemplu ar fi GooGle
Cautarea informatiei cu motorul de cautare www.google.com
1) dupa cuvinte cheie: se scriu cuvintele (despartite prin spatiu)
2) dupa un sir exact de cuvinte: se pune sirul in ghilimele ("")
3) prin excluderea unor cuvinte din cautare: se pune minus (-) in fata cuvantului care sa fie exclus
4) intr-un anumit site sau domeniu:
se scrie cuvantul site: urmat de adresa lui si de termenii cautati.
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Ex: pentru a cauta informatii de presa pe situl Google introdu site:www.roportal.ro press sau press
site:www.roportal.ro
5) efectuare calcule aritmetice: introduceti formula de calculat si apasati Enter.
Ex. 5*658*89+56
6) Alte posibilitati pot fi gasite la:
- Cautare Avansata (http://www.google.ro/advanced_search?hl=ro)
(exemplu: intr-o anumita limba sau/si intr-o anumita tara)
- Unelte Lingvistice (http://www.google.ro/language_tools?hl=ro)
- Preferinte/Setări de căutare (http://www.google.ro/preferences?hl=ro)
Google

Despre Google Chrome

Google Chrome este un navigator web de tip open source dezvoltat de compania Google. Este cel
mai utilizat browser la momentul actual, având o cotă de piață de 52.1 % din totalul utilizatorilor de
internet.Numele navigatorului este derivat de la interfața grafică. Chromium este numele proiectului
de sursă liberă, iar Chrome numele produsului care a apărut sub licența BSD.
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Prima versiune pentru sistemele de operare Microsoft Windows a apărut pe 2 septembrie 2008 în 43
de limbi. Versiunile pentru sistemele de operare Mac OS X și Linux sunt în stadiu alpha.
ISTORIC
Apariția navigatorului Google Chrome a fost planificată pe data de 3 septembrie 2008. Câteva reviste
al căror autor este Scott McCloud urmau să fie expediate către jurnaliști și bloggeri, explicând
caracteristicile și motivațiile creării noului navigator web. Exemplarele destinate pentru Europa au
fost expediate mai devreme, iar blogerul german Philipp Lensen a făcut o copie scanată a revistei
respective și a publicat-o pe site-ul său personal după ce a primit-o pe 1 septembrie 2008. Ulterior
Google a plasat această revistă pe Google Books, menționând pe blogul oficial explicațiile referitoare
la ieșirea timpurie a produsului.
Prima versiune a lui Google Chrome a trecut testele Acid1, Acid2 dar nu a trecut testul Acid3; cu
toate acestea el a acumulat scorul de 78 de puncte din 100, care este mai mare decât Microsoft
Internet Explorer 7 și Mozilla Firefox 3.
Versiunea a doua a trecut toate testele, dar la Acid3, deși a avut punctaj 100/100, n-a trecut testul
Linktest. Versiunea a treia a reușit să treacă testul Acid3 cu 100/100 și cu testul Linktest.
Proiectarea
Motivul principal care a dus la crearea lui Google Chrome a fost îmbunătățirea securității, vitezei de
acces și stabilității comparativ cu navigatoarele web existente. De asemenea au fost efectuate
modificări la interfața utilizatorului. Chrome a fost asamblat din 25 de biblioteci de coduri de la
Google și de la alte terțe părți cum ar fi Netscape.
Securitatea
Google Chrome își actualizează periodic bazele de protecție pentru două liste negre: una împotriva
înșelătoriei (en: „phishing“) și alta împotriva malware-ului, prin urmare utilizatorii sunt avertizați
atunci când ei fac o încercare de a vizita un site dăunător. Acest serviciu este, de asemenea, pus la
dispoziție pentru utilizare de către alte persoane prin intermediul unui API public gratuit numit
„Google Safe Browsing API“. În procesul de mentenanță a acestor liste negre, Google avertizează
utilizatorii la accesarea site-urile enumerate care ar putea să nu fie conștienți de prezența
programelor dăunătoare.
Portabilitatea
Există și o variantă portabilă pentru memorie flash USB, care permite navigarea, cu setările proprii,
de pe orice calculator dotat cu sistem de operare MS Windows.
Google Chrome: avantajele si dezavantajele sale

53 | P a g e

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare”
Contract nr. POCU/298/3/14/121167

Avantaje:
-

cel mai rapid browser ca viteza de incarcare a paginilor
flexibil, functia sync – iti transfera particularitatile tale pe orice calculator pe care folosesti
chrome

Dezavantaj:
-

nu are functie incorporata de control parental. Acesta se poate totusi realiza cu ajutorul unei
aplicatii suplimentare.

Google Chrome este browserul care combina un design minimalist cu o tehnologie sofisticata pentru
a face internetul mai rapid, mai sigur si mai usor. In Chrome folosesti o singura casuta pentru tot –
scrii o adresa si primesti sugestii atat de la cautari cat si de la pagina dorita. Memorarea in iconite a
site-urilor tale preferate te ajuta sa le accesezi mai usor ori de cate ori deschizi browserul.
Mozilla Firefox
Avantaje:
- exceleaza la capitolul securitatea navigarii si a asigurare securitatii datelor
Dezavantaje:
- modul minimalistic in care este creat si lipsa personalizarii mouseului si a thumbnail-urilor
Browserul Mozilla Firefox este rapid is full-featured. Firefox include blocaj pentru pop-up-uri,
multiple taburi de browsing, are integrat google search, polite de control simplificate, un browser
care iti arata mai multe despre pagina dorita decat orice alt browser.

Structura
Cand vine vorba de structura, Chrome si Firefox sunt adeptii a doua tipuri diferite de gandire. Firefox,
apartinand de Mozilla, este un proiect cu o structura deschisa si cu multi contributori, pe cand
Chrome-ul de la Google este o structura inchisa, iar documentatia este tinuta la secret. Ce insemna
asta? Ei bine, asta insemna ca Firefox are mai multi oameni care muncesc pentru a depista si repara
potentialele bug-uri.
In spatele celor doua browsere sunt doua motoare de cautare diferite – care intermediaza cautarile
tale. Firefox se bazeaza pe motorul de cautare Gecko, in timp ce Chrome se bazeaza pe Webkit. Desi
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ambele sunt la fel de viabile, Webkit este folosit si in dispozitivele de telefonie mobila, fiind utilizat
si de Safari al lui Apple. Daca vorbim de viitorul browserelor, acesta este probabil motorul care va
deveni cel principal. Pe de alta parte, Firefox este compatibil cu mai multe sisteme de operare: Mac
OSX, Linux, Windows, Sun Solaris, Open BSD si BSD Gratuit. Chrome este compatibil doar cu Linux,
Windows si Mac.
Siguranta
Acest aspect este important pentru orice browser. Potrivit unui studiu facut de Accuvant, Chrome
este cel mai sigur browser, peste Firefox si IE. Firefox este depasit chiar si de IE la siguranta. Chromeul are cele mai multe masuri de securitate. Cu toate ca ambele browsere folosesc "sandbox-ul" pentru
a izola potentialele atacuri asupra coputerului, Chrome il foloseste mai des si pentru mai multe
procese. De asemenea, Chrome-ul ofera mai multe dispozitive de siguranta pentru plug-in-uri si le
dezactiveaza automat atunci cand acestea expira.

Tab-uri
O alta caracteristica distinctiva pentru Google chrome este procesarea separata a fiecarei ferestre
si a fiecarui tab. Asta insemna ca daca ai probleme si un site se incarca foarte greu, acest lucru nu
va afecta celelalte ferestre sau tab-uri. De asmenea, taca un tab cade asta nu se va intampla si in
celelalte. De cealalta parte, Firefox merge in continuare pe varianta veche de procesare a tab-urilor,
in care toate sunt legate unul de celalalt. In materie de siguranta, aceasta separare pe care o face
Chrome imbunatateste siguranta generala a computerului.
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Extensii
Cand vine vorba de extensii pentru browser, Firefox este liderul clar in numarul de optiuni. De
asemenea, Firefox vine cu o multime de extensii deja incorporate care ar putea duce la o incarcare
initiala mai grea a browserului. Daca tu cauti cea mai rapida incarcare, Chrome ar putea fi cea mai
buna optiune. Dar daca vrei o gama mai larga de caracteristici care sa te ajute la cautari, atunci
Firefox este solutia.
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In concluzie, motorul de cautare Google Chrome este mai rapid, mai facil si mai sigur.
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CREAREA UNUI CONT DE EMAIL
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CAP 4. APLICATII MS OFFICE
Procesorul de texte Word este un program puternic pentru prelucrarea textelor şi organizarea lor sub
forma de tipăritură: comunicări, broşuri, etc.
Sistemul de meniuri conţine pentru toate aceste aplicaţii 9 meniuri verticale: Fisier, Editare, Vizualizare,
Inserare, Format, Instrumente, Tabel, Fereastra, Ajutor.
FISIER:
Nou - Creeazã un fisier complet nou.
Deschide - Deschide sau gãseste un fiºier.
Închide - Închide fisierul activ fãrã sã pãrãseascã
programul. Dacã fisierul conþine modificãri nesalvate se va
cere confirmarea salvãrii fisierului înainte de închidere.
Salvare - Salveazã fisierul activ cu numele, localizarea si
formatul sãu curent de fisier.
Salveazã ca - Salveazã fisierul activ cu un nume, o locatie
sau un format de fisier diferit.
Salvare ca paginã Web - Salveazã fisierul în format HTML (o
paginã Web), astfel încât sã poatã fi vizualizat într-un browser
Web si stabileste alte optiuni, cum ar fi titlul paginii Web si
locatia unde va fi salvat fisierul.
Cãutare - Gãseste fisiere, pagini Web sau elemente Outlook
în functie de criteriile de cãutare introduse.
Salvare versiune - Salveazã si gestioneazã multiple versiuni
ale unui document în cadrul unui singur fisier.
Examinare paginã Web - Permite examinarea fisierului
curent ca o paginã Web în browser-ul propriu, astfel încât sã
se poatã vedea înainte de publicare cum va arãta.
Initializare paginã - Stabileste margini, sursã hârtie,
dimensiuni hârtie, orientare paginã si alte optiuni de paginare
pentru fisierul activ.
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Examinare înaintea imprimãrii - Aratã cum se va prezenta un fisier când îl veti imprima.
Imprimare - Imprimã fisierul activ sau elementele selectate. Pentru a selecta optiunile de
imprimare, în meniul Fisier, faceti clic pe optiunea Imprimare.
Destinatar corespondentã - În Microsoft Word trimite conþinutul documentului drept corp al
mesajului de postã electronicã.
Proprietãti - Afiseazã foaia de proprietãti pentru fisierul activ.
Lista fisierelor recent folosite - Afiseazã lista fisierelor pe care le-ati deschis cel mai recent în
acest program. Pentru a redeschide rapid unul din aceste fisiere, faceti clic pe el.
Iesire - Închide acest program dupã ce vã solicitã sã salvati orice fisier nesalvat.
EDITARE:
Anulare - Anuleazã ultima comandã sau sterge ultima
intrare pe care ati tastat-o.
Repetare - Repetã ultima dvs. actiune sau comandã,
dacã acest lucru este posibil. Comanda Repetare îsi
schimbã numele în
Decupare - Eliminã selectia din documentul activ si o
plaseazã în Clipboard.
Copiere – copiaza textul selectat.
Afisare Office Clipboard
clipboard-ului Office.

-

Afiseazã

continutul

Lipire din Clipboard - Lipeste continutul Clipboard-ului
în punctul de inserare si înlocuieste orice selectie. Aceastã
comandã este disponibilã numai dacã ati decupat sau
copiat un obiect, text sau continut al unei celule.
Inserare specialã - Insereazã, leagã sau incorporeazã
continutul Clipboard-ului în fisierul curent în formatul pe
care dvs. îl precizati.
Lipire ca hiperlink – lipeste ca hiperlink.

62 | P a g e

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axă prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți
Titlu proiect: „Șanse sporite la angajare prin calificare”
Contract nr. POCU/298/3/14/121167

Golire:
-Formate - Eliminã numai formatarea selectiei; conþinutul si comentariile nu vor fi modificate.
-Cuprins - Sterge textul si imaginile selectate.
Selecteazã tot - Selecteazã toate textele si imaginile din fereastra activã sau tot textul din
obiectul selectat.
Gãsire - Cautã textul sau formatul specificate.
Înlocuire - Cautã si înlocuieste textul precizat si formatarea.
Salt la - În Microsoft Excel, defileazã foaia de calcul si selecteazã celula, zona sau celulele cu
caracteristicile precizate de dvs.
VIZUALIZARE:
Normal - Comutã în vizualizarea normalã, care
este vizualizarea implicitã a documentului pentru
majoritatea operatiilor de procesare text, cum ar
fi scrierea, editarea si formatarea.
Aspect paginã Web - Comutã documentul activ
în vizualizare cu aspect de paginã Web, care este
o vizualizare de editare care afiseazã documentul
asa cum ar apãrea într-un browser Web.
Aspect
paginã
imprimatã
Comutã
documentul activ la vizualizarea aspect paginã
imprimatã, care este o vizualizare de editare ce
afiseazã documentul asa cum va fi imprimat.
Vizualizare schitatã - Comutã în vizualizare
schitatã, în care structura fisierului poate fi
examinatã si se poate lucra cu ea în macheta
schitatã clasicã.
Panoul de activitãti - Afiseazã panoul de activitãti, zona în care aveti posibilitatea de a crea noi
fisiere, de a cãuta informatii, de a vizualiza continutul din clipboard si efectua alte activitãti.
Bare de instrumente - Afiseazã sau ascunde bare de instrumente. Pentru a afisa o barã de
instrumente, selectati caseta de selectare de lângã numele acesteia. Pentru a ascunde o barã de
instrumente, goliti caseta de selectare.
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Riglã - Afiseazã sau ascunde rigla orizontalã pe care o puteti folosi la poziþionarea obiectelor, la
schimbarea indentãrii paragrafelor, a marginilor de paginã sau alte stabiliri de parametri pentru
spatiere.
Hartã document - Activeazã sau dezactiveazã harta documentului, un panou vertical de-a lungul
marginii din stânga a ferestrei documentului care schiþeazã structura documentului.
Antet si subsol de paginã - Adaugã sau modificã textul care apare în partea de sus sau de jos a
fiecãrei pagini sau diapozitiv.
Identificator - Afiseazã sau ascunde comentarii si modificãri urmãrite, precum inserãri, stergeri
si modificãri de format.
Ecran Complet - Ascunde cele mai multe elemente ale ecranului astfel încât sã puteti vedea mai
mult din documentul dvs.
Panoramare– Mareste,micsoreaza.
INSERARE:
Întrerupe - Insereazã un sfârait de
paginã, de coloanã sau de sectiune în
punctul de inserare.
Numere de paginã - Insereazã numere
de paginã care se actualizeazã automat
atunci când adãugati sau stergeti pagini.
Data si ora - Adaugã unui anume
diapozitiv data si ora folosind formatul
precizat de dvs.
AutoText - Creeazã sau insereazã o
înregistrare AutoText.
Câmp - Insereazã un câmp în punctul
de inserare. Folositi câmpurile pentru a
insera automat diverse informatii si pentru
a menþine aceste informatii permanent
actualizate.
Simbol - Insereazã simboluri si
caractere speciale din fonturile care sunt
instalate pe computerul dvs.
Insereazã comentariu - Insereazã un comentariu în punctul de inserare.
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Referinta:
-Inserare notã de subsol - Insereazã o notã de subsol sau o notã de final în documentul activ. Nota
marcaj de referintã este inseratã la punctul de inserare.
-Legendã - Insereazã legende pentru tabele, figuri, ecuatii si alte elemente.
-Referintã încrucisatã - Insereazã o referintã încrucisatã unui element dintr-un document.
Index si tabele - Creeazã indecsi, cuprinsuri, tabele de figuri, tabele de citatii si alte tabele similare.
Imagine – Insereaza o imagine de diferite tipuri.
Inserare diagramã - Creeazã o organigramã sau o diagramã în document.
Casetã text - Deseneazã o casetã text cu text pe orizontalã unde faceti clic sau glisati.
Fisier - Insereazã o parte sau tot fisierul selectat de dvs. în fisierul activ, în punctul de inserare.
Obiect - Insereazã un obiect, cum ar fi un desen, un text cu efecte artistice sau o ecuasie, în punctul
de inserare.
Marcaj în document - Creeazã marcaje în document, pe care le putesi folosi pentru a marca textul
selectat, imagini, tabele sau alte elemente.
Hyperlink - Insereazã un hiperlink nou sau editeazã hiperlink-ul selectat.
FORMAT:

Font - Modificã fontul si spatierea caracterelor
textului selectat.
Paragraf - Modificã indent-ul paragrafului,
alinierea textului, spatierea liniilor, paginarea si
alte formate ale paragrafului pentru cel curent
selectat.
Marcatori si numere - Adaugã marcatori sau
numere paragrafelor selectate si modificã formatul
marcatorilor si numerotãrii.
Chenare si umbre - Adaugã chenare si umbre
textului, paragrafului, paginilor, celulelor de tabel
sau imaginilor selectate.
Coloane - Modificã numãrul de coloane într-un document sau într-o sectiune a documentului.
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Tabulatori
Stabileste
pozitia si alinierea tabulatorilor
si determinã tipul caracterului
ce precede tabulatorul pentru
fiecare tabulator.
Modificare
ortografie
Modificã modul de ortografiere
a textului selectat.
Fundal – Stabileste fundalul
pt fisierul curent.
Temã Web - Aplicã o temã
nouã sau diferitã sau eliminã o
temã într-o paginã Web, într-un
document, într-un mesaj de
postã electronicã sau într-o
paginã de acces la date. Cadre:
-Cuprins în cadru - Creeazã un cuprins utilizând titlurile din document si îl plaseazã în cadrul din
stânga al unei pagini de cadre.
-Paginã cadre noi - Creeazã o nouã paginã de cadre.
AutoFormat - Analizeazã continutul fisierului activ si îl formateazã automat.
Stiluri si formatare - Afiseazã panoul de activitãti stiluri si formatare, unde este posibilã
reaplicarea formatãrii, crearea de stiluri si selectarea textului cu aceeasi formatare.
Dezvãluire formatare - Afiºeazã panoul de activitãti Dezvãluire formatare, unde este posibilã
obtinerea de informatii despre formatare, modificarea formatelor si compararea formatelor a mai
multe texte selectate.

INSTRUMENTE:
Corectare ortograficã si Gramaticã - Verificã în documentul activ posibilele erori de ortografie si
gramaticale, erori ale stilului de redactare si afiseazã sugestii pentru corectarea lor.
Limba:
-Stabilire limbã - Stabileste limba textului selectat într-un fisier care conþine mai mult de o limbã.
-Traducere - Cautã text într-o limbã diferitã în dictionar si executã traduceri de bazã pentru
propozitii scurte
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-Lexicon - Înlocuieste un cuvânt sau o expresie din document cu un sinonim, antonim sau cu un cuvânt
înrudit.
-Despãrtirea în silabe - Reduce zdrentuirea marginii drepte a textului prin despãrþirea textului în
silabe.
Potrivire text intrerupt – potriveste textul intrerupt.
Contor Word - Contorizeazã numãrul de pagini, cuvinte, caractere, paragrafe si linii din documentul
activ.
Rezumare automatã - Creeazã automat un sumar din punctele cheie al documentului activ.
Urmãreste modificãri - Marcheazã modificãrile din documentul curent si memoreazã odatã cu fiecare
modificare fãcutã si numele recenzentului.
Comparare si îmbinare documente - Comparã documentul curent cu orice document selectat,
permite îmbinarea celor douã sau afiseazã diferentele (inclusiv orice modificare sau comentariu
urmãrit preexistent) ca identificator.
Protejare document, Deprotejare document - Previne modificarea integralã sau a unei pãrti dintr-o
machetã interactivã sau document cu exceptia celor precizate.
Colaborare interactiva:
-Întâlnire acum - Lanseazã o întâlnire interactivã improvizatã, prin trimiterea unei invitaþii cãtre
participanti.
-Planificare întâlnire - Planificã o întâlnire interactivã utilizând numele din agenda programului de
postã electronicã si verificã disponibilitatea participantilor la întâlnire.
-Discutii pe Web - Afiseazã bara de instrumente Discutii, unde se poate insera o nouã discuþie despre
fisier sau se pot executa alte activitãti privind discutiile.
Scrisori si corespondente:
-Expert îmbinare corespondetã - Porneste Expertul îmbinare corespondentã care ajutã la elaborarea
de scrisori tip, etichete postale, plicuri, cataloage si alte tipuri de documente îmbinate.
-Afisare bara de instrumente îmbinare corespondentã - Afiseazã bara de instrumente îmbinare
corespondenþã, care permite elaborarea si particularizarea de scrisori tip, etichete postale, plicuri,
cataloage si alte tipuri de documente îmbinate.
-Plicuri si etichete - Creeazã un plic sau o singurã etichetã postalã sau insereazã acelasi nume si
adresã pe o foaie întreagã de etichete postale.
-Expert scrisoare - Lanseazã Expertul scrisoare, care vã ajutã sã creati rapid o scrisoare.
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Instrumente pe Web - Vã conecteazã la Instrumente pe Web Microsoft Office pentru informaþii
despre Serviciile electronice disponibile.
Macrocomanda - Deschide caseta de dialog Macrocomenzi în care se poate executa, edita sau
sterge o macrocomandã.
Sabloane si componente incluse la cerere - Ataseazã un sablon diferit documentului activ, încarcã
componente la cerere sau actualizeazã stilurile unui document.
Optiuni AutoCorectie - Stabileste optiunile folosite pentru a corecta automat textul pe mãsurã
ce scrieti sau pentru a memora si refolosi textul sau alte elemente pe care le utilizati frecvent.
Particularizare - Particularizeazã butoanele barei de instrumente, comenzile meniurilor si
atribuirile tastelor de comenzi rapide.
Optiuni - Modificã parametrii stabiliþi pentru programele Microsoft Office cum ar fi aspectul
ecranului, imprimarea, editarea, corectarea ortograficã si alte optiuni.

TABEL:

Deseneazã tabel - Insereazã un tabel acolo unde se gliseazã în document.
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Inserare:
-Inserare Tabel - Insereazã în document un tabel cu un numãr de linii si de coloane care se specificã.
-Inserare coloane la stânga - Insereazã în tabel o coloanã la stânga punctului de inserare. Dacã s-au
selectat mai multe coloane, se insereazã în tabel, la stânga selectiei, un numãr egal de coloane.
-Inserare coloane la dreapta - Insereazã în tabel o coloanã la dreapta punctului de inserare.
-Inserare rânduri deasupra - Insereazã un rând în tabel deasupra punctului de inserare.
-Inserare rânduri dedesubt - Insereazã un rând în tabel sub punctul de inserare.
-Inserare celule - Insereazã celule începând de la punctul de inserare.
Stergere:
-Stergere tabel – sterge tabelul selectat.
-Stergere coloane - Sterge din tabel coloanele selectate sau coloana care contine punctul de inserare.
-Stergere rânduri - Sterge din tabel rândurile selectate sau rândul care contine punctul de inserare.
-Stergere celule - Sterge din tabel celulele selectate sau celula care contine punctul de inserare.
Selectare:
-Selectare tabel - Selecteazã tabelul care contine punctul de inserare.
-Selectare coloanã - Selecteazã coloana care contine punctul de inserare.
-Selectare rând - Selecteazã rândul care contine punctul de inserare.
-Selectare celulã - Selecteazã celula care contine punctul de inserare.
Imbinare celule – imbina celulele unui tabel selectat.
Scindare celule – imparte celulele unui tabel.
Scindeazã tabel - Împarte un tabel în douã tabele separate si insereazã un marcaj de paragraf
deasupra rândului care conþine punctul de inserare.
AutoFormatare în tabel - Aplicã în mod automat formate, inclusiv borduri si umbriri predefinite, la
un tabel.
Potrivire automata:
-Potrivire automatã la continut - Ajusteazã automat lãtimea coloanelor în tabel, pe baza volumului
de text tastat.
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-Potrivire automatã la fereastrã - Redimensioneazã automat tabelul astfel încât sã se potriveascã în
interiorul ferestrei unui browser Web.
-Lãțime fixã a coloanei - Face fiecare coloanã din tabel de lãtime fixã, utilizând lãtimile curente ale
coloanelor.
-Repartizezeazã egal rândurile - Modificã celulele sau rândurile selectate astfel încât sã fie de egalã
înãltime.
-Repartizeazã egal coloanele - Modificã celulele sau coloanele selectate astfel încât sã aibã lãtime
egalã.
Repetare rânduri titlu - Desemneazã rândurile selectate ca titlu de tabel care se repetã pe paginile
consecutive, dacã tabelul se întinde pe mai multe pagini.
Conversie text în tabel - Face conversia textului selectat într-un tabel.
Conversie tabel în text - Converteste în text un tabel selectat sau rândurile selectate din tabel,
separând conþinutul celulelor din fiecare rând cu un caracter separator care se precizeazã.
Sorteazã - Aranjeazã informatiile din liniile sau listele selectate în ordine alfabeticã, numericã sau
în functie de datã.
Formula - Efectueazã calcule matematice asupra numerelor.
Linii de grilã - Într-un tabel, comanda Linii de grilã afiseazã sau ascunde linii de grilã punctate pentru
a ajuta la vizualizarea celulei în care se lucreazã.
Proprietãti tabel - Stabileste diverse opþiuni pentru tabel, cum ar fi dimensiunea tabelului, alinierea
si încadrarea textului; înãlþimea rândului, despãrþirea rândului între pagini si opþiuni de antet de
rând; lãtimea coloanei; dimensiunea celulelor, alinierea si alte optiuni privind celulele.

FEREASTRA:
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Fereastrã nouã - Deschide o fereastrã nouã cu acelasi continut ca si fereastra activã astfel încât sã
puteti vedea pãrti diferite ale unui fisier în acelasi timp.
Aranjeazã - Afiseazã toate fisierele deschise în ferestre separate pe ecran.
Scindare - Împarte fereastra activã în panouri sau eliminã împãrtirea ferestrei active.
Listã fereastrã - Afiseazã lista fisierelor curent deschise în acest program.

AJUTOR:

Asistent Office - Asistentul Office furnizeazã termeni din Ajutor si sfaturi pentru a vã ajuta la
îndeplinirea activitãtilor dvs.
Afisare sau ascundere Asistent Office - Afiseazã sau eliminã Asistentul Office din vizualizare.
Ce este aceasta – explica rolul fiecarei functii din word.
Office pe Web - Conecteazã la situl Web Microsoft Office, de unde se pot obþine informaþii la zi si
asistenþã privind programele Office.
Activare produs - Lanseazã Expertul activare, utilizat pentru a activa sau actualiza informatii despre
copia Microsoft Office.
Ajutor WordPerfect - Vã ajutã sã învãtati comenzile Word echivalente cu cele WordPerfect pentru
DOS si combinatiile de taste.
Detectare si reparare - Gãseste si reparã automat erorile din acest program.
Despre Programul Microsoft - Afiseazã numãrul versiunii acestui program Microsoft; dreptul de autor,
permisiunile si notificãrile de licentã; numele utilizatorului si al companiei; numãrul serial al
programului si informatii despre computer si sistemul de operare.
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EXCEL
EXCEL este un pachet de programe de lucru cu tabele de calcul ce poate fi folosit în special
în compartimentele financiar-contabile din domeniul economic.
Componenta a pachetului Microsoft Office, programul MS Excelface parte dintre aplicatiile
de tip calcul tabelar si permite efectuarea calculelor, reprezentari grafice etc. aplicate
asupra unor seturi de date.
LANSAREA ÎN EXECUŢIE START—> PROGRAMS —> MICROSOFT OFFICE —> MICROSOFT EXCEL
Utilizarea aplicaţiei Microsoft Excel în rezolvarea diferitelor probleme necesită cunoaşterea şi
personalizarea mediului de lucru astfel încât procesul de prelucrare a datelor să fie eficientizat.
Fereastra principală a aplicaţiei Excel, descrisă în figura 1, conţine elementele:
-

-

-

bara de titlu descrie numele registrului de lucru deschis;
bara de stare prezintă diferite informaţii despre comenzile utilizate; indică starea curentă
a unor taste speciale de pe tastatură care definesc moduri particulare de lucru: inserare
caractere cu majuscule – Caps Lock; utilizarea grupului de nouă taste din dreapta pentru
a insera cifre sau pentru a naviga în cadrul documentului – Num Lock; activarea modului
suprascriere – Insert; utilizarea tastelor pentru a naviga printre celulele din foaia de lucru
sau pentru a muta porţiunea vizibilă din cadrul foii de lucru fără a selecta celule – Scroll
Lock;
bara de ajutor permite căutarea de informaţii cu privire la utilizarea aplicaţiei; căutarea
este bazată pe cuvinte cheie şi are loc în documentaţia instalată odată cu Excel-ul;
bara de formule descrie conţinutul celulei active şi permite modificarea acestuia; dacă
valoarea celulei este obţinută în urma prelucrării unei formule atunci expresia acesteia
este vizibilă în bara de formule;
meniul aplicaţiei permite accesul la toate funcţiile aplicaţiei Excel;
bara de instrumente facilitează utilizarea rapidă a funcţiilor Excel prin intermediul
butoanelor;
selecţia curentă indică prin intermediul unui chenar celulele selectate;
bara de navigare prin foile de lucru este utilizată pentru a selecta foaia de lucru activă
din registrul de lucru curent;
caseta de nume descrie adresa celulei curente;
barele de defilare sunt utilizate pentru deplasarea în cadrul documentelor.
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Bara de instrumente conţine butoane ce sunt asociate diferitelor funcţii din meniul aplicaţiei Excel.
Acestea sunt grupate pe seturi de instrumente (toolbar) în funcţie de scopul lor. Toolbar-urile sunt
adăugate în bara de instrumente şi devin accesibile utilizatorului prin:
-

utilizarea butonului din dreapta al mouse-ului în orice zonă a barei de instrumente; din
meniul contextual se alege toolbar-ul dorit;
selectarea opţiunii View → Toolbars din meniul aplicaţiei.

Aplicaţia Excel pune la dispoziţia utilizatorului 19 bare de instrumente ce pot fi afişate în mediul de
lucru. Fiecare din aceste bare poate fi particularizată prin adăugarea, respectiv, eliminarea de
butoane.
La nivelul foii de lucru utilizatorul lucrează cu o singură celulă sau cu selecţii de mai multe celule.
Selectarea unei zone de lucru compusă din una sau mai multe celule se realizează prin:
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-

inserarea în caseta de nume a adresei ce se doreşte a fi selectată;
realizarea unui clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe celulă;
utilizarea butonului de selecţie totală pentru a selecta toate celulele din foaia de lucru;
clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe numărul rândului pentru a selecta toate
celulele aflate la această poziţiei;
clic cu butonul din stânga al mouse-ului pe numele coloanei pentru a selecta toate celulele
aflate la această poziţiei;
realizarea unei selecţii cu mouse-ul ţinând butonul din stânga apăsat;
folosirea tastei Ctrl pentru a selecta celule ce nu sunt adiacente;

Pentru a ajuta utilizatorul în realizarea de prelucrări complexe, aplicaţie permite asocierea de nume
celulelor care vor fi inserate în formule şi care conţin valori semnificative în cadrul foii de lucru.
Definirea numelui unei celule se realizează prin:
-

selecţie celulă;
selectare opţiune Insert → Name → Define din meniul aplicaţiei;
definire nume celulă; implicit aplicaţie propune ca nume pentru celulă valoarea celulei
etichetă;
asociere nume; se pot defini mai multe nume pentru aceeaşi celulă.

Inserarea valorilor în cadrul celulei curente se realizează prin:
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-

introducerea unei valori de la tastatură;
editarea unei formule în bara de formule care apoi să fie evaluată de către aplicaţie.
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POWER POINT
Microsoft PowerPoint este un program de birotică, produs de Microsoft care face parte din suita de
programe Microsoft Office, utilizat pentru efectuarea unor prezentări grafice.
Avantaje
-

-

Are același tip de interfață ca și celelalte aplicații din set și aceeași organizare a sistemului de
meniuri și a barelor cu instrumente, ușurând procesul de învățare a operării cu interfața
aplicației.
Permite integrarea într-o prezentare a informațiilor create cu aplicațiile Word și Excel.
Aplicația PowerPoint, fiind orientată pe prelucrarea unor documente specifice (prezentările),
folosește entități și concepte specifice, altele decât cele folosite de aplicațiile studiate din setul
de programe Microsoft Office.

Funcționare
Prezentările PowerPoint constau dintr-un număr de pagini individuale sau "cadre" sau "slide"-uri.
Termenul "slide" este o trimitere la proiector de diapozitive. Diapozitivele pot conține text, grafică,
sunet, filme, și alte obiecte, care pot fi aranjate în mod liber. Acestea pot fi create atât separat,
cât și cu ajutorul unui șablon sau "Slide Master".
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Prezentarea poate fi imprimată, afișată în direct pe un calculator, sau cu ajutorul unui proiector
video.
PowerPointViewer
Microsoft Office PowerPoint Viewer este un program folosit pentru a rula prezentări pe computere
care nu au PowerPoint instalat. Acest program se află de obicei pe kit-ul de instalare al versiunii de
Microsoft Office cu care a fost instalat și PowerPoint, sau de pe site-ul Web Microsoft Office Online,
în aceleași condiții de licență ca și programele din suita Microsoft Office.
-

PowerPoint Viewer acceptă deschiderea prezentărilor create cu PowerPoint 97 și mai târziu. În
plus, acesta susține tot conținutul fișierului, cu excepția obiectelor OLE și scripting. PowerPoint
Viewer este în prezent disponibil numai pentru computerele care rulează pe Microsoft Windows.
In momentul in care termini slidurile, butonul de Efecte iti poate imbunatati prezentarea intrun mod favorabil. Majoritatea persoanelor folosesc efectele power point deoarece prezentarea
devine mult mai haioasa, nu la fel de obositoare ca si atunci cand prezinti ceva de pe Microsoft
Word Document.

PowerPoint oferă posibilitatea de valorificare a prezentărilor în mai multe formate şi anume:
- prezentare derulată pe ecranul calculatorului sau proiectată pe un ecran prin intermediul unui
videoproiector,
- prezentare creată pentru realizarea diapozitivelor de 35 mm,
- prezentare publicată pe Web,
- prezentare imprimată pe hârtie,
- prezentare imprimată pe folii transparente,
- crearea, în acelaşi timp cu prezentarea, de material imprimate pentru auditoriu, cum ar fi: sumarul
prezentării, un rezumat al prezentării, sau note explicative.
Concepte de bază
Diapozitiv (slide)
-

Este componenta elementară cu care operează PowerPoint şi corespunde unei pagini a
prezentării. Slide-ul poate conţine text, imagini, sunet, animaţie, clipuri video şi diagrame.
Elementele ce compun un slide vor fi denumite generic obiecte. Există 2 tipuri de diapozitive:
diapozitive - titlu şi diapozitive - conţinut. Fiecare secţiune a prezentării conţine un diapozitivtitlu şi mai multe diapozitive conţinut.

Schema diapozitivului (layout)
-

Fiecare diapozitiv are modul său propiu de organizare a obiectelor care-l compun. Acesta se
stabileşte în momentul creării diapozitivului şi poartă numele de layout. PowerPoint 2000
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dispune de 24 de layout-uri predefinite, oferind tot atâtea posibilităţi de a combina diferitele
tipuri de obiecte şi modul lor de poziţonare pe un slide; de exemplu un slide conţine un titlu şi
un grafic, altul un titlu, o parte de text şi un clip video.
Diapozitiv principal (master slide)
-

Diapozitivul principal este cel care stochează informaţii despre formatul şi poziţia obiectelor
comune tuturor diapozitivelor prezentării; aceste obiecte pot fi: titlul, textul (tipul fontului,
dimensiunea fontului, culoarea), alte obiecte care apar pe fundal (imagini, sunete, text). Există
un slide master pentru paginile de titlu şi un master pentru cele de conţinut. Orice schimbare
efectuată în master slide, se va propaga în toate slide-urile de acel tip conţinute în prezentare.
Profitând de această proprietate, ori de câte ori vrem să modificăm înfăţişarea diapozitivelor
unei prezentări putem face modificările o singură dată, diapozitivului principal şi aceste
modificări vor fi aplicate automat tuturor slide-urilor existente şi celor care vor fi adăugate
ulterior.

Schema de culori
-

Schema de culori este formată dintr-un set de 8 culori care vor fi utilizate drept culori de bază
de către diapozitivele prezentării – pentru culoarea textului sau a fundalului. Se poate alege o
schemă de culori pentru un diapozitiv sau pentru întreaga prezentare. Există predefinite mai
multe scheme de culori, din care se alege schema activă (acea schemă care va fi utilizată), astfel
încât culorile alese să fie în armonie cu celelalte diapozitive şi cu culorile obiectelor conţinute
de fiecare diapozitiv în parte.

Nota: Este folosită pentru prezentarea de informaţii suplimentare despre ideile expuse în
diapozitivele prezentării.
Secţiune: O suită de diapozitive ale unei prezentări pot fi grupate din punct de vedere conceptual
într-o secţiune. O prezentare poate fi construită din mai multe secţiuni (logice); începutul unei noi
secţiuni este marcat prin prezenţa unui diapozitiv-titlu
Prezentarea
-

Este formată dintr-o succesiune de diapozitive concepute pentru a expune o serie de idei, pentru
a argumenta un punct de vedere sau pentru a convinge auditoriu să ia o decizie. Prezentarea
poate fi tipărită, afişată pe ecranul calculatorului sau transformată în fotodiapozitive de 35 mm
sau în folii transparente pentru retroproiector. Din punct de vedere conceptual, prezentarea
este formată din mai multe secţiuni.

Funcţiile produselor pentru realizarea de prezentări pe calculator sunt reprezentate de totalitatea
operaţiilor necesare pentru a crea şi gestiona o prezentare, pentru adăugarea de efecte speciale
precum tranziţii între slide-uri, imprimarea unei ritmicităţi în derularea slideurilor, gestionarea
clipurilor video, a sunetelor, a imaginilor statice şi a hiperlegăturilor.
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