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Obiectivele lecției
• Identificarea diferitelor aplicații software.
• Instalarea unui program.
• Dezinstalarea unui program.
• Reinstalarea unui program.
• Actualizarea unui program.
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Programe / aplicații / software.
• Codul sursă al unui program determină modul în care anumite sarcini sunt
efectuate de către acesta.
• Programatorii utilizează limbaje de programare pentru a scrie
instrucțiunile și calculele într-o formă ce poate fi înțeleasă de
către om – codul sursă.
• Codul sursă este apoi compilat în cod mașină, adică un cod executabil de către
computer.
• Codul este cel care acționează „în spatele scenei” pentru a interpreta clicurile
mausului, apăsările de taste, selecțiile din meniuri și pentru afișarea textului și
imaginilor pe ecran.
• Programele sunt utilizate pentru a crea documente, înregistra sunete, manipula
imagini, efectua calcule complexe etc.
• Alegerea unui program se face în funcție de ceea ce doriți să realizați cu
ajutorul său, detaliile și caracteristicile dorite și raportul preț - calitate.
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Modalități de licențiere a programelor
• Toate programele contra cost sunt testate temeinic
− Producătorii efectuează teste de calitate pentru a minimiza problemele
care ar putea apărea după instalarea programului.
− Costul programelor include de obicei și viitoarele actualizări.

• Licențe monopost
− Programul poate fi instalat și utilizat pe un singur computer.
− Programul poate fi cumpărat cu cardul și descărcat online.
− Un e-mail din partea vânzătorului va confirma achiziția și vă va furniza cheia
de produs sau codul de activare al acestuia.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licența de rețea sau de volum
− Administratorul de rețea primește un set de medii de stocare cu
programul și fișiere adiționale cum ar fi driverele.
− Programul este copiat într-un folder partajat în rețea iar de aici,
administratorul îl poate instala și activa pe mai multe computere.
− Numărul de instalări este specificat în contractul licenței de volum
− Este o variantă economică de licențiere care reduce timpul alocat instalării
programului pe mai multe computere.
− Instalarea poate fi realizată și din locații aflate la distanță.
− Reduce riscurile de pierdere și amprenta de carbon.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licența per locație
− Conferă cumpărătorului, dreptul de a utiliza programul într-o singură
locație pe un număr nelimitat de calculatoare.
− Programul poate fi copiat, instalat și utilizat pe toate computerele din
respectiva locație.
− Este mai scumpă decât o licență monopost dar mai ieftină decât ar fi toate
licențele monopost pentru calculatoarele respective.
− Numărul de utilizatori simultani admis, poate să fie specificat.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licențe de tip Software as a Service (SaaS) sau Application
Service Provider (ASP)
− Permit utilizarea programului din sistem prin rețea, intranet sau
internet.
− Utilizatorul trebuie să fie conectat la rețeaua respectivă cu un nume de
utilizator și o parolă specifice.
− După ce contractul expiră, programul respectiv nu mai poate fi accesat
decât dacă această licență este reînnoită.
− Licențele sunt gestionate de către administrator sau ASP.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licențe Shareware sau Freeware
− Drepturile de autor aparțin producătorului și pot exista restricții în
modul de utilizare al programelor licențiate astfel.
− Shareware
− Versiuni de încercare ale programelor ce pot fi descărcate gratuit.
− Au funcționalități limitate sau o limită de timp cu funcții complete.
− Dacă programul vă satisface, puteți plăti pentru eliminarea restricțiilor.

− Freeware
− Sunt gratuite și pot fi partajate în mod gratuit.
− Asistența pentru programele licențiate astfel, este limitată sau inexistentă
și nu garantează nici un fel de actualizări.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licențe Bundled (la pachet) sau Premium
− Programele „la pachet” sunt cele care vin împreună cu computerul.
− Unele dintre acestea sunt versiuni limitate, necesită înregistrare sau
plată pentru versiunile complete.
− Altele pot fi din start versiuni complete fără alte pretenții.
− Programele Premium
− Se referă la programe oferite la pachet pentru care cheia de produs
cumpărată pentru unul dintre programe, vă oferă acces și la celelalte.
− Este un tip de licențiere asociată de obicei suitelor de programe sau celor
oferită împreună „la pachet”.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licențe Open Source (cu surse publice)
− Codul unor aplicații, astfel licențiate, poate fi accesat, personalizat, și
modificat de către oricine.
− De obicei codul este disponibil gratuit.
− Puteți modifica programul pentru a-l adapta nevoilor dvs. sau îl puteți
îmbunătății iar apoi trebuie să partajați public codul.
− Nu puteți pretinde drepturi de autor asupra versiunii modificate a codului,
nu puteți impune termeni de distribuție, nu puteți să-l transformați într-un
program asupra căruia să aveți drept de proprietate și nu puteți pretinde
bani pentru versiunea dumneavoastră.
− Aceste restricții sunt numite „copyleft” oferă mai multă libertate decât
copyright-ul dar impun totuși niște limite privind modul de utilizare al
codului sursă.
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Modalități de licențiere a programelor
• Licențe de tip Public Domain (domeniu public)
− Nu presupun nici un fel de drepturi de autor
− Oricine poate folosi programe licențiate astfel, fără restricții.
− Nu presupune implicit că utilizatorul are dreptul de a accesa, utiliza sau
modifica codul sursă.
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Modalități de licențiere a programelor
• Înregistrarea programelor licențiate
− Odată înregistrat pe site-ul producătorului un program, puteți beneficia
de anumite avantaje cum ar fi notificări din partea producătorului
pentru actualizări gratuite.
− O licență validă nu înseamnă că puteți viola în vreun fel dreptul de
proprietate intelectuală (copyright) al autorului. Orice astfel de
tentative pot intra sub incidența legii.
− Administratorii de rețea sau utilizatorii individuali trebuie să accepte
termenii acordului de licență End User License Agreement (EULA)
înainte de a putea instala un program pe computer.
− Acest lucru, îi obligă din punct de vedere legal, să se conformeze termenilor
din EULA, privind utilizarea programului respectiv pe computer.
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Verificarea cerințelor de sistem
• Cerințele de sistem ale unui program sunt specificațiile pe care componentele
hardware și software ale unui computer, trebuie să le îndeplinească pentru a putea
rula respectivul program.
• Toate programele sunt proiectate să
funcționeze la o anumită viteză și să
ocupe, respectiv să utilizeze o
anumită cantitate de memorie RAM.
• Componentele hardware și software
trebuie să satisfacă sau să depășească
cerințele de sistem ale programului.
• Aceste cerințe de sistem apar pe
pachetul programului sau pe site-ul
producătorului.

© CCI Learning Solutions Inc.

13

Verificarea cerințelor de sistem
• Pentru a verifica dacă
computerul îndeplinește
cerințele de sistem pentru
un anumit program, faceți
clic pe butonul Start, apoi
un clic dreapta pe
Computer iar apoi pe
Proprietăți.
• Aici sunt specificate viteza
procesorului, versiunea și
ediția sistemului de operare
și cantitatea de memorie
RAM.
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Verificarea cerințelor de sistem
• Indexul Experienței Windows prezintă rezultatele evaluării componentelor
esențiale ale computerului pe o scară de la 1 la 7,9.
• Unele calculatoare au
etichete pe care sunt
prezentate toate aceste
specificații de sistem.
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Alegerea unei aplicații
• Implicații hardware
− Componentele hardware ale sistemului dvs. determină ce sistem de
operare și ce aplicații puteți instala pe acesta sau
− sistemul de operare și aplicațiile de care aveți nevoie, determină
componentele hardware pe care trebuie să le utilizați.
− Windows, versiunea pe 64 de biți (x64) poate fi utilizat atât pentru rularea
aplicațiilor pe 32 biți cât și a celor pe 64.
− Windows versiunea pe 32 de biți (x86) poate fi utilizat doar pentru rularea
aplicațiilor pe 32 biți.

− Pot fi de asemenea necesare niște programe de dimensiuni relativ mici,
numite drivere de dispozitiv pentru a permite diferitelor componente
hardware să comunice cu Windows x86 sau x64.
© CCI Learning Solutions Inc.

16

Tipuri de aplicații
• Aplicațiile sunt destinate îndeplinirii unor sarcini variate
• Este foarte important să alegeți aplicația potrivită sarcinii
− Analizați foarte amănunțit ce anume aveți de făcut.
− Faceți o listă a tuturor sarcinilor implicate în activitatea dvs. și bifațile pe cele care pot fi realizate cu unu anumit program, pe măsură ce
comparați diferitele aplicații disponibile.
− Alegeți un program care poate îndeplinii cel puțin 80% din aceste sarcini
implicate de activitatea dumneavoastră.
− Un factor important de care trebuie să țineți cont este curba de
învățare sau cantitatea de training necesară învățării programului.
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Suite de aplicații
• Sunt programe oferite „la pachet”
• Deseori sunt mai ieftine decât cumpărarea lor separată
− Programele suite sunt integrate și deci compatibile unele cu altele
− Aceste programe sunt disponibile chiar dacă nu le folosiți

• Puteți accesa astfel de suite în varianta Web, utilizând date
de conectare specifice
• Sunt numite și aplicații web Web Applications
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Programe pentru publicații.
• Numite Desktop Publishing Software, manipulează cantități
mari de text și grafică cu paginație și structură specializată
− Produsul finit este trimis tipografiilor

• În mare parte conțin caracteristicile și funcțiile unui
program de procesare de text
− Sunt însă mult mai flexibile în
manipularea elementelor

© CCI Learning Solutions Inc.

19

Programe de calcul tabelar
• Efectuează calcule matematice, analize „what-if” (simulări), afișează datele sub
formă de grafice și diagrame
• Lucrează cu registre de calcul care conțin foi de calcul. Mai sunt numite registre
de lucru și respectiv foi de lucru
• Oferă posibilități de sortare, căutare și filtrare a informației și sunt foarte utile
pentru efectuarea operațiunilor financiare
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Programe de gestiune a bazelor de date (DBMS)
• DBMS – DataBase Management System - stochează și organizează date,
generează rapoarte, creează formulare specializate pentru introducerea, și
validarea datelor. O bază de date conține:
• Câmpuri – conțin datele propriu-zise
• Înregistrări – colecții de
câmpuri care aparțin unei
aceleiași entități
• Tabele – colecții de
înregistrări
• Baza de date este o
colecție de tabele
interelaționate
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Programe de gestiune a bazelor de date (DBMS)
• Baze de date vs. Foi de calcul
− Într-o foaie de calcul datele sunt ușor de vizualizat și înțeles însă există
o redundanță considerabilă a acestora
− Pe măsură ce tot mai multe elemente sunt adăugate foii de calcul,
căutările încep să dureze tot mai mult
− Adevărata putere a bazelor de date constă în capacitatea acestora de a
reprezenta relațiile complexe dintre date
− De obicei stochează datele în mai multe tabele, fiecare stocând date despre
un anumit aspect al informației
− Deoarece datele din fiecare tabel sunt relaționate cu cele din alte tabele
ale bazei de date, un întreg set complet de informații pot fi obținute,
relativ la o anumită entitate ce populează acea bază de date
© CCI Learning Solutions Inc.
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Exercițiu 1 - 1
În acest exerciţiu veţi porni două programe Microsoft Office pentru a compara felul în
care sunt configurate pentru a manevra datele corespunzătoare lor.
1. Faceţi clic pe butonul de Start iar apoi plasaţi mouse-ul peste Toate programele.
2. În meniul care apare, derulaţi şi faceţi clic pe Microsoft Office.
3. În submeniul care apare pentru Microsoft Office, faceţi clic pe Microsoft Excel
2010.
Excel deschide un nou registru de calcul (numit registru de lucru) care conţine trei
foi de calcul necompletate (numite foi de lucru). Observaţi că o foaie de calcul
este o grilă necompletată, formată din linii şi coloane. Pentru a introduce date în
foaia de lucru, puteţi pur şi simplu să faceți clic pe o celulă şi să începeţi să
tastați. Puteţi de asemenea folosi un şablon creat de Microsoft pentru a începe un
proiect nou.
4. Faceţi clic pe fila Fişier din partea de sus a ecranului.
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Exercițiu 1 - 2
5. În panoul din stânga ecranului, faceţi clic pe Nou.
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Exercițiu 1 - 3
6. Faceţi clic pe Inventare din şabloanele Office.com disponibile, iar apoi pe
Descărcare.

Excel creează o nouă foaie de lucru bazată pe şablonul Inventare. Observaţi că
noua foaie de lucru conţine text, titluri şi linii, şi este organizată în coloane
specifice. Puteţi introduce date în celule individuale pentru a completa această
listă.
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Exercițiu 1 - 4
7. Faceţi clic pe celula A3 (prima celula sub Nr. inventar) pentru a muta cursorul la
această locaţie. Tastaţi: 1 în celula curentă şi faceți clic pe Enter.
Excel mută cursorul la următoarea celulă de sub cea în care tocmai aţi introdus
date. Pentru a introduce date într-o altă căsuţă neadiacentă acesteia, va trebui
să faceţi clic pe acea căsuţă sau să folosiţi săgeţile pentru a muta cursorul la acea
căsuţă.
8. Faceţi clic pe celula B3 pentru a muta cursorul la această locaţie. Tastaţi:
<numele dvs.> şi faceți clic pe Tab.
Cursorul ar trebui să se afle acum în celula C3.
9. Tastaţi: 50 cm televizor şi faceți clic pe .
Observaţi cum de data aceasta când aţi faceți clic pe Enter după ce aţi introdus
text, cursorul se mută la următoarea căsuţă necompletată în coloana Nume şi nu
intuitiv la următoarea căsuţa necompletată de la dreapta.
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Exercițiu 1 - 5
Acum încercaţi să folosiţi o bază de date pentru a introduce informaţii şi observaţi
diferenţele între cele două tipuri de aplicaţii.
10. Faceţi clic pe butonul de Start iar apoi plasaţi mouse-ul peste Toate programele.
11. În meniul care apare, derulaţi şi faceţi clic pe Microsoft Office. În submeniul care
apare pentru Microsoft Office, faceţi clic pe Microsoft Access 2010.
12. Clic pe Persoane de contact din
şabloanele Office.com disponibile. Clic pe
Descărcare pentru a obţine acest şablon.
Clic pe Activare conținut în avertismentul
de securitate care apare în partea de sus a
ferestrei Acces. Baza de date va deschide
acum pagina principală. Clic pe fila Agendă
din partea de sus a formularului Access.
Când formularul Agendă se
deschide, faceţi clic pe Editare detalii.
© CCI Learning Solutions Inc.
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Exercițiu 1 - 5
13. În câmpul Prenume în Acces, tastaţi: <Prenumele dvs.> şi faceți clic pe Enter.
Observaţi cum Acces mută cursorul la următorul câmp liber în formular atunci
faceți clic pe . Formularele Acces pot fi desemnate să eficientizeze introducerea
datelor şi să deplaseze utilizatorul în mod logic prin toate câmpurile ce necesită
completare.
14. În următorul câmp tastaţi: <numele dvs.> şi faceți clic pe Enter.
15. Faceţi clic pe Salvare şi închidere pentru a salva noua înregistrare şi închide
formularul.
16. În partea din stânga, sus, a ferestrei Acces faceţi clic pe >> de coloana îngustă pe
care scrie Panou de navigare. Aceasta deschide panoul de navigare şi afişează
obiectele din baza de date care sunt folosite pentru a stoca informaţii în baza de
date. Observaţi cât de multe obiecte sunt. Închiderea panoului de navigare
poate fi folositor atunci când doriţi să vedeţi tabelul mai bine.
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Exercițiu 1 - 6
17. În panoul de navigare, sub titlul Tabele, faceţi dublu clic pe Comentarii. Acesta
deschide un nou tabel pentru a stoca un set diferit de date înrudite.
Observaţi cum fiecare dintre aceste programe stochează date. Fiecare program
are avantaje şi dezavantaje. De exemplu, Excel este mai uşor de folosit atunci
când învăţaţi pentru prima oară deoarece puteţi vedea toate datele. Dar, nu
puteţi cu uşurinţă reprezenta relaţii complexe în Excel. Access poate reprezenta
relaţii complexe, dar este dificil pentru noii utilizatori să înţeleagă unde sunt
datele stocate şi de ce sunt separate în mai multe tabele. Acum că aţi văzut un
exemplu despre cum acelaşi tip de informaţii pot fi stocate în programele de tip
baze de date şi de calcul tabelar, puteţi singuri determina ce program doriţi să
folosiţi pentru diferite scopuri.
18. Faceţi clic pe butonul de Închidere în partea din dreapta, sus, a ferestre Acces.
19. Repetaţi pasul 18 pentru a închide şi Excel. Faceţi clic pe Nu se salvează atunci
când sunteţi întrebaţi dacă doriţi să salvaţi fişierul.
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Programe pentru prezentări
• Sunt folosite pentru crearea prezentărilor video sau a diapozitivelor
imprimate, ca ajutor pentru vorbitor sau rulate automat în standuri
expoziționale
− Pot fi, de asemenea, distribuite prin internet

• Pot conține note pentru prezentator și pot fi distribuite audienței sub
forma diapozitivelor imprimate
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Programe pentru crearea de conținut
• Permit crearea de conținut digital de calitate profesională,
utilizând șabloane care pot automatiza parțial procesul
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Programe pentru crearea de conținut
• Programe pentru crearea de conținut
− Elementele de conținut sunt colectate într-un depozit central iar de aici
este generat conținutul pentru diferite scopuri
− Fișierele pot avea orice format
− Oferă diferite șabloane, structuri pre-proiectate și aspecte pentru
livrarea conținutului într-o gamă variată de formate
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Programe de prelucrare multimedia
• Îmbogățesc designul grafic cu elemente audio și video
• Cele mai cunoscute formate multimedia sunt:
− Video: .mpg/mpeg, .mov, or .avi
− Audio: .mp3 or .wav
− Imagini/Desene: .tiff, .wmf, .bmp, .jpeg/jpg, .gif, și .png
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Exercițiu 2 - 1
În acest exerciţiu veţi folosi un program simplu de desenare numit Paint, care este
inclus în Windows, şi care vă permite să manipulaţi elemente grafice. Nu este la
fel de flexibil sau de puternic precum un program de design grafic dedicat, cum ar
fi Adobe Illustrator sau Adobe Photoshop, dar poate fi folositor pentru a salva o
poză într-un format diferit sau pentru a crea un desen simplu.
1. Faceţi clic pe butonul Start,
mutaţi mouse-ul deasupra
Toate programele, faceţi
clic pe Accesorii, iar apoi
pe Paint.
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Exercițiu 2 - 2
Acum veţi desena un vârf de munte utilizând Paint.
2. Pe fila Pornire, în grupul Forme, faceţi clic pe forma

(Triunghi).

Cursorul se va preschimba în indicând faptul că acum desenaţi o formă. Veţi
crea forma făcând clic în locul unde va fi vârful triunghiului, iar apoi
trăgând, pentru a determina înălţimea şi grosimea formei.
3. Faceţi clic şi trageţi pentru a crea un triunghi asemănător cu acesta:
Tocmai aţi desenat o figură, şi acum o vom modifica schimbându-i
culoarea conturului.
4. Pe fila Pornire, în grupul Culori, faceţi clic pe o nuanţă de albastru (noi am ales
Indigo).
Culoarea conturului s-a schimbat, iar acum vom adăuga o linie pentru a-l face să
semene mai mult cu un munte.
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Exercițiu 2 - 3
5. Pe fila Pornire, clic pe săgeata pentru Pensule, iar apoi clic pe

(Creion cerat).

Ar trebui să observaţi în timp ce mișcați cursorul în zona de desenat că mărimea
creionului este prea mare pentru ceea ce doriţi.
6. Pe fila Pornire, faceţi clic pe butonul Dimensiune, iar apoi pe prima linie din
listă (8 px).
7. Începând de undeva din partea stângă, faceţi clic și trageți pentru a
crea o linie curbă simulând un vârf înzăpezit, asemănător cu cel din
imaginea:
Notă: Aveţi grijă ca linia care delimitează vârful înzăpezit să fie conectată
la ambele capete, separând complet vârful triunghiului de bază
Acum vrem să umplem partea de jos a triunghiului în aşa fel încât să arate ca un
munte.
8. Pe fila Pornire, în grupul Instrumente, clic pe butonul bv (Umplere cu culoare).
© CCI Learning Solutions Inc.
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Exercițiu 2 - 4
9. Pe fila Pornire, în grupul Culori, asiguraţi-vă că alegeți aceeaşi nuanță de
albastru pe care aţi selectat-o pentru conturul triunghiului. Acum faceţi clic în
partea de jos a triunghiului.
Felicitări – Tocmai aţi folosit instrumente de desenare pentru a crea un
munte care poate fi salvat şi inserat sub formă de imagine într-un alt
program.
10. Faceţi clic pe butonul
din colţul din stânga sus a ferestrei Paint, şi ţineţi
mouse-ul deasupra de Salvarea ca.
11. Observaţi lista cu diferite formate
disponibile, şi studiați care este cel
mai potrivit pentru ceea ce doriţi dvs.
să faceţi cu acest desen. În acest caz,
noi vom alege JPEG, deoarece acest
desen poate fi folosit undeva pe
intranetul Tolano.
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Exercițiu 2 - 5
11. Faceţi clic pe Imagine JPG şi navigaţi la locaţia fişierelor cu date pentru elev.
12. În câmpul Nume fişier, tastaţi: Munte – Elev la nume, iar apoi faceţi clic pe
Salvare.
Acum încercaţi să deschideţi o poză în Paint şi să-i reduceţi mărimea pentru a fi
folosită online.
13. Faceţi clic pe butonul
, iar apoi pe Deschidere. Navigaţi la fişierele cu date
pentru elevi iar apoi în folderul Lecţia 2 – Windows, selectaţi fişierul Logo.
14. Pe fila Pornire, în grupul Imagine, clic pe Redimensionare.
15. Schimbaţi procentul la 50 atât pentru orizontală cât şi pentru
verticală.
Apoi clic
pe OK.
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Exercițiu 2 - 6
Acum, veţi slva această versiune mai mică cu un alt nume decât originalul.Faceţi
clic pe Imagine JPG şi navigaţi la locaţia fişierelor cu date pentru elev.
16. Faceţi clic pe

, iar apoi ţineţi mouse-ul deasupra de Salvare ca.

17. Faceţi clic pe Imagine PNG şi tastaţi: Logo - Elev ca nume nou al fişierului.
Faceţi clic pe Salvare.
18. Faceţi clic dreapta pe butonul Start şi apoi pe Deschideţi Windows Explorer.
Navigaţi la fişierele cu date despre elevi iar apoi în folderul Lecţia 2 – Windows şi
observaţi mărimile celor două fişiere logo. Dacă este necesar, schimbaţi
vizualizarea pe Detalii.
Ar trebui să observaţi că fişierul PNG este un pic mai mare decât formatul JPG
original; aceasta este pentru că, deşi aţi redus mărimea imaginii, aţi salvat-o
folosind formatul de calitate superioară PNG.
19. Închideţi Windows Explorer iar apoi închideţi Paint.
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39

Programe de divertisment
• Includ instrumente pentru realizarea de animații, playere
audio și video
• Se pot conecta cu alte dispozitive pentru partajare
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Exercițiu 3 - 1
În acest exerciţiu veţi învăţa despre un program multimedia inclus în Windows, şi vă
veţi conecta la un site de divertisment.
1. Faceţi clic pe butonul Start şi ţineţi mouse-ul deasupra de Toate programele.
Când apare meniul, derulaţi lista şi faceţi clic pe Windows Media Player.

Numărul şi tipul de albume sau
melodiile care apar în listă
depinde de ceea ce a fost
salvat pe sistemul
dumneavoastră. Fereastra
afişează doar melodiile
implicite livrate odată cu
Windows 7.
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Exercițiu 3 - 2
2. Faceţi clic pe primul articol, iar apoi clic pe butonul Redare din partea de jos.
Acum ar trebui să auziţi melodia.
3. Faceţi clic pe butonul Oprire pentru a opri redarea melodiei.
4. Faceţi clic pe fila Redare din colţul din dreapta sus a ferestrei.
Notă: Acest panou poate fi deja afişat dacă cineva a folosit Windows Media Player înainte de acest
exerciţiu.
Observaţi cum Windows Media Player afişează în partea dreaptă o listă de redare a
melodiilor. Puteţi alege să salvaţi lista de redare aşa cum este afişată, să
schimbați ordinea de redare prin glisarea elementelor din listă, sau puteți goli
lista făcând clic pe Golire listă. Puteţi de asemenea folosi butonul Creare listă de
redare pentru a crea o nouă listă de redare pentru elemente video sau audio.
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Exercițiu 3 - 3
Haideţi acum să accesăm un site de Internet ce oferă jocuri online pentru
divertisment şi educaţie.
5. Închideţi fereastra Windows Media Player, iar apoi faceţi clic pe pictograma
Internet Explorer din pe bara de activități.
6. În bara de adrese a IE, tastaţi: www.disney.com şi faceți clic pe Enter.
7. Faceţi clic pe Games din bara de navigare aflată în partea de sus a ecranului.
8. Alegeţi un joc şi observaţi ce opţiuni sunt disponibile pentru acest joc de
divertisment online.
9. Când aţi terminat, închideţi browserul web.
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Instrumente de protecție a sistemului
Protecție
AntiVirus
Protecție Anti Spam/Adware/
Spyware
Protecție
AntiMalware
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Protejează sistemul împotriva virușilor care pot altera, șterge sau corupe
informația de pe computer
Spam sunt mesajele nesolicitate care încearcă să vândă ceva. Spyware
colectează informații despre activitatea din internet și date personale iar
Adware afișează reclame în mod automat
Malware este un termen care include viruși, adware, spyware sau orice alte
programe care pot oferi acces neautorizat în computerul dumneavoastră, cu
alte cuvinte orice cod scris cu intenții malițioase
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Exercițiu 4 - 2
În acest exerciţiu veţi explora Windows Defender, sistemul de protecţie care este
instalat împreună cu Microsoft Windows. Dacă un alt anti virus sau sistem de
protecţie este instalat, vă rugăm să activaţi acel program prin meniul Start pentru a
vizualiza opţiunile disponibile în acel program.
1. Faceţi clic pe Start, iar în câmpul de căutare, tastaţi: windows defender.
2. Faceţi clic pe Windows Defender din partea de sus a meniului Start.
Dacă Windows Defender nu este activat, va apărea următoarea căsuţă de mesaj.
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Exercițiu 4 - 1
În acest exerciţiu veţi explora Windows Defender, sistemul de protecţie care este
instalat împreună cu Microsoft Windows. Dacă un alt anti virus sau sistem de
protecţie este instalat, vă rugăm să activaţi acel program prin meniul Start pentru a
vizualiza opţiunile disponibile în acel program.
1. Faceţi clic pe Start, iar în câmpul de căutare, tastaţi: windows defender.
2. Faceţi clic pe Windows Defender din partea de sus a meniului Start.
Dacă Windows Defender nu este activat, va apărea următoarea căsuţă de mesaj.
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Exercițiu 4 - 2
3. Dacă este necesar, faceţi clic pe link-ul faceţi clic aici pentru a-l activa, pentru a
deschide Windows Defender.

Dacă Windows Defender nu a fost
activat dinainte, sau nu a fost folosit
de ceva vreme şi nu este configurat să
caute actualizări automat, puteţi
verifica dacă există actualizări
disponibile.
4. Faceţi clic pe butonul Căutare actualizări acum.
© CCI Learning Solutions Inc.
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Exercițiu 4 - 3
Dacă butonul Căutare actualizări acum nu este vizibil, încă puteţi căuta manual
actualizări. În bara de instrumente din partea de sus a ecranului, faceţi clic pe
săgeata din dreapta butonului Ajutor şi selectaţi Căutare actualizări.
Poate dura câteva minute pentru ca actualizările să fie descărcate şi instalate.
Atunci când Windows Defender este actualizat, Status-ul va indica fie ca
programul este actualizat, fie ca nu sunt disponibile actualizări noi.
5. Pentru a începe o scanare, faceţi clic pe butonul Scanare din bara de instrumente.
Scanarea poate dura câteva minute. Când este terminată, Windows Defender va
afişa rezultatele scanării.
6. Faceţi clic pe Instrumente, din bara de instrumente iar în aria Setări, faceţi clic
pe Opţiuni.
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Exercițiu 4 - 4
7. În panoul din stânga ferestrei Opţiuni, faceţi clic pe link-ul Administrator, iar apoi
debifaţi caseta Utilizare program. Debifarea acestei casete dezactivează
Windows Defender.
Notă: Ar trebui să deselectaţi această casetă doar dacă Windows Defender a fost
dezactivat atunci când aţi început acest exerciţiu. Dacă Windows Defender era
activat, faceţi clic pe butonul Revocare şi săriţi peste paşii rămaşi din acest
exerciţiu.
8. Faceţi clic pe butonul Salvare.
9. Atunci când apare notificarea că Windows Defender a fost dezactivat, faceţi clic
pe butonul de Închidere.
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Programe de gestionare a discului
Comprimarea
fișierelor și
folderelor

Este ca și cum ați scoate documentele rar folosite din sertarul
de sus (care este cel mai la îndemână) și le-ați înghesui
(comprima) în cel mai de jos (cel mai greu accesibil), făcând
astfel loc documentelor cele mai des folosite, în sertarul de
sus (necomprimate)

Comprimarea unității Stochează pe hard disc toate fișierele în formă comprimată și
de disc
le decomprimă în momentul în care sunt accesate. Un utilitar
de comprimare devine intermediar între unitatea de stocare și
sistemul de operare
Defragmentarea

Curăţarea discului
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Încearcă să reorganizeze datele de pe disc în așa fel încât
sectoarele pe care este distribuit un fișier, să se afle în zone
cât mai contigue
Șterge fișierele temporare, create prin salvarea copiilor unor
atașamente sau în urma unor instalări de programe.
Recuperează spațiu de stocare și înlătură conflictele
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Utilitare de comprimare a fișierelor
• Reduc dimensiunea fișierelor, de obicei cu scopul de a le
transfera mai ușor dintr-o locație în alta.
• Fișierele comprimate pot avea extensia .zip .rar etc.
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Exercițiu 5 - 1
În acest exerciţiu, veţi utiliza programele Defragmentare disc și, Curăţare disc
precum şi instrumentele de comprimare a fişierelor.
1. Apăsaţi tastele

+ E pentru a deschide Windows Explorer.

2. În panoul din stânga, faceţi clic dreapta pe
Disc local (C:) iar apoi pe Proprietăţi.
Veţi observa că fila General conţine comanda
Comprimare unitate pentru economie de spaţiu-disc
pe care o puteţi activa la nevoie. Deoarece Windows 7
este foarte eficient în gestionarea fişierelor de pe hard
disc, nu vom folosi această opţiune.
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Exercițiu 5 - 2
3. Faceţi clic pe fila Instrumente.
4. Faceţi clic pe butonul de Defragmentare acum.
Fereastra afişează unitățile
de disc existente şi gradul
de fragmentare a fişierelor
de pe fiecare dintre
discurile afișate. Chiar
dacă gradul de fragmentare
este mic, de dragul
exercițiului veți da
comandă Windows-ului să
analizeze o unitatea de disc
care are cel mai mare grad
de fragmentare pentru a vedea cât spaţiu poate fi recuperat după efectuarea
operației de defragmentare.
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Exercițiu 5 - 3
5. Faceţi clic pe Analiză disc.
Windows-ul începe acum analiza iar durata acesteia depinde de dimensiunea
discului şi de gradul de fragmentare al acestuia. Când analiza este completă,
Windows afişează cât spaţiu poate fi recuperat.
Notă: Dacă nu aveţi drepturi de acces pentru a
executa acest utilitar, faceţi clic pe Oprire
operaţiune, citiţi paşii, care ar avea loc în urma
unei defragmentări, şi continuaţi de la pasul 7.

În această demonstraţie, nu poate fi
recuperat spaţiu aşa că vom opta să
nu executăm utilitarul de
defragmentare.
6. Faceţi clic pe butonul de Închidere
pentru a ieşi din acest instrument, iar apoi închideţi fereastra Proprietăţi.
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Exercițiu 5 - 4
Aruncaţi acum o privire asupra modului de funcţionare a instrumentului de
comprimare integrat în Windows.
7. Faceţi clic pe disc-ul local pentru a naviga la fişierele cu date pentru elevi. Faceţi
clic pentru a vizualiza folderele lecţiilor.
8. Faceţi clic dreapta pe folderul Lecţia 8 – Word din panoul Conţinut pentru a afişa
meniul contextual.
9. Faceţi clic pe Proprietăţi.
Acum vizualizaţi proprietăţile acestui folder, inclusiv
mărimea totală a conţinutului acestuia. Dacă aţi vrea să
trimiteţi acest folder prin email, mesajul s-ar putea să nu
poată fi trimis dacă există restricţii privind mărimea
ataşamentelor fie de partea dvs. fie de cea a
destinatarului.
10. Faceţi clic pe OK.
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Exercițiu 5 - 5
Înainte de a putea comprima conţinutul acestui folder trebuie să înlăturaţi orice
diacritice din numele folderului sau a fişierelor. Pentru scopurile acestui exerciţiu,
nu este important ce nume alegeţi pentru folder sau fişiere, atâta timp cât acestea
nu includ diacritice. Vă sugerăm să înlocuiţi „ţ” cu „t”, „ş” cu „s” etc. Faceţi clic
dreapta pe folderul Lecţia 8 – Word pentru a afişa meniul contextual, faceţi clic pe
Redenumire şi redenumiţi fişierul în Lectia 8 – Word. Acum redenumiţi toate
fişierele care include diacritice în nume, de exemplu, schimbați numele din Broşură
eveniment nou Tolano.docx în Brosura eveniment nou Tolano.docx.
11. Faceţi clic dreapta pe fişierul Lectia 8 – Word încă o dată şi faceţi clic pe
Trimitere la.
12. Faceţi clic pe Folder comprimat (ZIP).
Ar trebui acum să vedeți un fișier asemănător cu următorul:
13. Apăsaţi tasta Enter pentru a păstra numele.
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Exercițiu 5 - 6
14. Faceţi clic dreapta pe fişierul comprimat şi clic pe
Proprietăți.
Ar trebui să observaţi că folderul a fost comprimat iar
fișierul rezultat este mai mic cu aproape 2 MB. În acest
caz, ataşamentul poate încă fi prea mare pentru a fi
trimis prin email, dar puteţi vedea cum comprimarea a
redus mărimea folderului.
15. Apăsaţi tasta Enter pentru a păstra numele.
Dacă doriţi, puteţi redenumi fişierele cu numele lor
originale, deşi nu este necesar.
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Exercițiu 5 - 7
Haideţi să aruncăm o privire asupra modului în care Windows ne poate ajuta să
eliminăm fişierele nedorite de pe hard disc.
16. Faceţi clic pe butonul Start, apoi tastaţi: curățare
disc în câmpul de căutare, apoi faceți clic pe
Enter. S-ar putea să fiţi întrebaţi ce disc doriţi să
curăţaţi.
Dacă sunteţi întrebaţi care disc doriți să-l verificaţi,
asiguraţi-vă că (C:) este afişat şi faceţi clic pe OK.
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Exercițiu 5 - 8
Windows va căuta acum în hard disc anumite
tipuri de fişiere ce pot fi şterse în siguranţă.
Windows va calcula cât spațiu poate fi recuperat prin
ștergerea fiecăruia dintre aceste tipuri de fișiere și
va afișa acest lucru ca în fereastra:
Cantitatea de spaţiu liber ce poate fi recuperată va
varia, în funcție de ceea ce există pe computerul dvs.
Observaţi faptul că puteţi specifica tipurile de fişiere
pe care Windows le poate şterge pentru a salva spaţiu.
Observaţi că există un buton adiţional numit Curăţare
fişiere de sistem pe care îl puteţi folosi pentru ca
Windows-ul să elimine în siguranţă anumite fişiere de
sistem pe care nu le mai foloseşte.
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Exercițiu 5 - 9
17. Faceţi clic pe OK pentru a accepta tipurile de fişiere selectate.

18. Faceţi clic pe Şterge fişiere pentru a şterge fişierele.
19. Închideţi toate ferestrele deschise după ce fişierele au fost şterse.
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Gestionarea programelor
• Programele pot fi cumpărate și instalate pe hard disc
− Pot fi dezinstalate, instalarea poate fi modificată (personalizată) sau pot
fi reinstalate, după nevoi

• Programele tip Web apps sau alte soluții cloud - Cloud
solutions, au fost proiectate pentru a fi utilizate prin
internet
− Pe baza unui abonament, utilizatorul cumpără dreptul de a accesa
programul cu ajutorul unui cont înregistrat
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Instalarea unui program
• Procesul de instalare este determinat de modul în care a
fost cumpărat programul
• Când programul este cumpărat din internet, există două
variante:
− Descărcați fișierul program și-l instalați sau
− Vă abonați la un serviciu tip Software as a Service (SaaS)

• Considerații privind copierea programului original
− În general este permisă crearea unei copii de siguranță a acestuia
− Dacă este descărcat de pe internet, scanați-l cu un program antivirus
înainte de instalare
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Instalarea unui program
• Acceptați acordul de licență pentru utilizatorul final - End
User License Agreement (EULA)
− Citiți cu atenție pentru a fi siguri că ați înțeles responsabilitățile care vă
revin în calitate de utilizator al respectivului program

• După instalare, înregistrați sau activați programul respectiv
• Înainte de utilizare puteți să vă personalizați programul
• Când primiți notificări privind actualizări disponibile:
− Citiți descrierea lor pentru a decide dacă doriți să le instalați
− Actualizările de securitate sunt considerate critice și de aceea este
întotdeauna indicat să le instalați
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Instalarea unui program
• Metode de notificare din partea producătorului programului:
− E-mail cu linkul pentru descărcare actualizărilor
− Un suport media cu actualizările de instalat
− O comandă, un buton sau un link în program, pentru verificarea
existenței unor actualizări
− Mesaje care apar în zona de notificare pentru a vă informa privitor la
disponibilitatea unor actualizări
− Aceste mesaje sunt în general legate de sistemul de operare sau de programe
care presupun accesarea unor elemente în internet
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Exercițiu 6 - 1
În acest exerciţiu, veţi instala un program oferit împreună cu fişierele de date ale
elevilor, iar ulterior îl veţi dezinstala. Acest exerciţiu presupune că aveţi destule
drepturi pentru a instala software pe computerul dumneavoastră. Dacă nu, vă rugăm
citiţi paşii pentru a vă familiariza cu instalarea şi dezinstalarea programelor pe
computerul dumneavoastră, sau urmăriți demonstraţia instructorului.
Pentru scopurile acestui exerciţiu, veţi instala VLC media player. VLC este unul
dintre cele mai populare playere media disponibile momentan. VLC este freeware –
este gratis de folosit, copiat şi distribuit.
1. Faceţi clic dreapta pe butonul Start, iar apoi clic pe Deschideți Windows
Explorer.
2. Navigaţi la fişierele cu date pentru elevi, iar apoi faceţi clic pe folderul Lecţia 2 –
Windows pentru a-i vedea conţinutul
3. Faceţi clic pe fişierul VLC_Setup.
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Exercițiu 6 - 2
4. Când apare fereastra cu Control cont utilizator,
faceţi clic pe Da, sau, dacă este necesar, introduceţi
informaţiile de conectare oferite de către instructor
pentru a permite instalării să continue.

Notă: Tipul de acţiune ce apare depinde de nivelul de
securitate al computerului dvs.

5. Selectaţi Romana din lista de limbi disponibile și
faceți clic pe OK.
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Exercițiu 6 - 3
6. Faceţi clic pe Înainte.
7. Derulaţi în jos şi citiţi contractul de
licenţa, iar apoi faceţi clic pe Înainte.
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Exercițiu 6 - 4
8. Faceţi clic pe Înainte pentru a accepta
componentele prestabilite.
9. Faceţi clic pe Instalează pentru a accepta
folderul prestabilit pentru instalare a
fişierelor. Instalarea va începe.
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Exercițiu 6 - 5
10. Când instalarea este gata, debifați
Executare VLC Media Player apoi clic
pe Terminare.

Când instalarea programului pe computer sa finalizat, puteți să schimbaţi setările
din program pentru a corespunde preferinţelor dumneavoastră. Unele programe
pot necesita repornirea computerului pentru a-şi completa configurările.
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Exercițiu 6 - 5
11. De pe desktop, lansați în execuție
VLC media player.
12. Vă sugerăm să lăsaţi bifată opțiunea Automatically
retrieve media info. VLC va descărca automat
informaţii despre fişierele dvs. media din lista de
redare, prin intermediul serviciilor internet. Această
informaţie conţine coperta, numele melodiilor, etc.
Dacă vă îngrijorează ceva, debifaţi această opţiune.
Lăsaţi bifată opţiunea Regularly check for VLC
updates. VLC vă va informa când sunt disponibile noi versiuni ale programului.
Faceţi clic pe Continuă iar VLC va porni.
13. Puteţi căuta fişiere media pentru a le reda
(faceţi clic pe Media de pe bara de instrumente).
Când aţi terminat, faceţi clic pe butonul Închidere din colţul
din dreapta sus a ferestrei pentru a ieşi din program
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Exercițiu 7 - 1
Acest exerciţiu vă va demonstra cum să accesaţi OneNote de pe Office Web Apps cu
un cont Windows, iar apoi să descărcaţi şi instalaţi aplicaţia Microsoft OneNote pe un
dispozitiv mobil, în acest caz un iPad. Veţi vedea apoi cum puteţi lucra cu un
program pe un dispozitiv, iar apoi să îl aveţi disponibil şi actualizat și pe un alt
dispozitiv. Instructorul poate alege să ofere o demonstraţie pentru clasă. OneNote
este disponibil pentru diferite smartphone-uri, aşa că dacă nu aveţi un iPad,
vizualizaţi paşii pentru a ştii ce este necesar înaintea instalării acestuia pe telefonul
dvs. mobil. Acest exerciţiu include paşii pentru a
crea un cont Microsoft, dacă nu aveţi unul deja.
1. Faceţi clic pe pictograma browserului web de pe
bara de activități pentru a porni Internet Explorer.
2. În bara de adrese, tastaţi: www.onedrive.com
şi faceți clic pe Enter.
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Exercițiu 7 - 2
Dacă aveţi deja un cont, apăsați pe Conectare apoi puteţi sări la pasul 10.
3. Faceți clic pe Înregistrați-vă pentru a vă crea un cont Microsoft apoi faceţi un clic
pe butonul Înregistrați-vă acum din ecranul curent.
Notă: Locaţia și textul
acestui buton poate varia
ușor în funcţie de momentul
în care efectuaţi acest
exerciţiu dar de obicei în
partea de jos a ecranului.

-
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Exercițiu 7 - 3
4. Completaţi cele două câmpuri pentru nume.
5. Dacă nu doriţi să folosiţi o adresă de email existentă, faceţi clic pe link-ul Sau
obţineţi o adresă de e-mail nouă. Formularul web se va schimba un pic pentru a
vă permite să creaţi un nou cont de email. Introduceţi un nume de cont şi alegeţi
un domeniu din listă pentru a crea o nouă adresă de email, iar apoi creaţi o
parolă.
Sau, pentru a folosi o adresă de email existentă, tastaţi acea adresă în câmpul
Nume utilizator şi creaţi o parolă. Un exemplu de utilizare a acestei opţiuni este
atunci când doriţi să folosiţi o adresă de email de la servici. Acest lucru poate fi
benefic dacă decideţi să vă direcţionaţi mesajele către o singură locaţie, cum ar fi
în Microsoft Outlook 2010 sau Outlook.com. Odată ce aţi introdus adresa de
email, sistemul va verifica dacă este conectată la un cont Microsoft existent.
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Exercițiu 7 - 4
6. Continuaţi să introduceţi informaţii pentru fiecare dintre câmpurile de pe această
pagina, iar apoi introduceţi caracterele din imaginea ce vă este prezentată în
caseta de text aflată dedesubtul ei și faceţi clic pe Creare Cont.

Notă: Dacă aţi ales să creați un cont folosind a doua opţiune de la pasul 5,
vă rugăm să continuați de la pasul 10 după ce aţi făcut clic pe Creare Cont
În acest moment, va trebui să vă verificaţi contul de email pentru un mesaj de la
Microsoft pentru a valida faptul că aţi creat acest cont pentru dumneavoastră.
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Exercițiu 7 - 5
7. Faceţi clic pe butonul Verificați <adresa dvs. de email> din mesajul primit de la
Microsoft.

8. Faceţi clic pe OK.
9. Introduceţi adresa de email în primul câmp, iar apoi parola pentru contul
Microsoft. Faceţi clic pe Conectare.
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Exercițiu 7 - 6
10. Faceţi clic pe meniul Creare din bara de meniuri aflată în antetul ferestrei.
Observaţi că există un număr de aplicaţii Office populare pe
care le puteţi folosi pentru a crea sau manipula un document
online, de oriunde aţi fi (dacă aveţi conexiune la internet).
OneNote este o aplicaţie care vă permite să agregați
informaţii sub forma unor notiţe dintr-o varietate de surse, iar
apoi să le organizaţi pe acestea în pagini sau secţiuni. Acest
proces este similar cu cel al colectării laolaltă a unor pagini şi
a unor diagrame în vederea adăugării lor la un portofoliu,
folosind separatoare pentru a organiza informaţia.
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Exercițiu 7 - 7
11. Faceţi clic pe Blocnotes OneNote.

12. Tastaţi: Proiect de Marketing în caseta de text apărută iar apoi faceţi clic pe
Creare.

Aplicaţia OneNote este acum activă şi dvs. puteţi începe să introduceţi text
pentru blocnotesul Proiect de Marketing.
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Exercițiu 7 - 8
13. În porţiunea în care cursorul clipeşte, tastaţi: Proiect de Marketing ca titlu
al secțiunii.
14. Faceţi clic oriunde sub titlu şi tastați textul din imaginea de mai jos, apăsând
Enter de câte ori este nevoie pentru a aranja liniile de text similar celor din
imagine:

15. Începând la text mediul, faceţi clic şi trageţi până la ultimul semn de întrebare.
Pe fila Pornire, în grupul Text simplu, faceţi clic pe Marcatori.
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Exercițiu 7 - 9
Un avantaj al folosirii OneNote pentru a organiza notiţe, idei sau imagini într-un
singur loc este acela că nu trebuie să salvați mereu pentru a asigura actualizarea
fişierului. De fapt, când terminaţi de introdus informaţia, trebuie doar să ieşiţi
din program. OneNote salvează automat tot ce aţi făcut până în acel moment.
16. Faceţi clic pe Deconectare pentru a ieşi din OneDrive.
Următoarele imagini demonstrează cum să instalaţi Microsoft OneNote pe un
dispozitiv iPad. Acest program este disponibil pentru numeroase alte dispozitive cum
ar fi telefoane Android, telefoane Windows sau iPhone. Dacă nu aveţi un iPad
disponibil, citiți doar acești paşi deoarece procesul este asemănător pentru orice
dispozitiv portabil pe care îl aveţi.
17. Porniţi iPad-ul şi apăsaţi pe pictograma App Store.
18. Atingeți pictograma Căutare din partea de jos a tabletei.
19. Atingeți câmpul de text apoi începeți să tastaţi: onenote pentru a căuta această
aplicaţie în App Store.
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Exercițiu 7 - 10
20. Atingeți opţiunea Microsoft OneNote.
21. Atingeți butonul Free pentru aplicaţia Microsoft
OneNote.
22. Atingeți butonul Install App pentru a începe instalarea.
23. După ce programul este instalat, va avea propria
pictogramă pe ecran:

Acum puteţi porni OneNote de pe iPad pentru a începe să l folosiți. Vă puteţi de
asemenea sincroniza cu OneDrive pentru a avea o copie a blocnotesului Proiect de
Marketing stocat pe tabletă.
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Exercițiu 7 - 11
23. Atingeți OneNote pentru a porni aplicaţia.
24. Atingeți Conectare, introduceţi-vă informațiile contului
Microsoft şi atingeți butonul de Conectare din nou.
Când sincronizarea este completă, ar trebui să fiți din nou
pe pagina de pornire a OneNote vizualizând o copie a
blocnotesului Proiect de Marketing. În acest moment puteți modifica blocnotesul
fie copia de pe iPad, fie cea de pe OneDrive, fie ambele.
Dacă partajați acest blocnotes cu alte persoane, veți fi
notificat pe iPad atunci când cineva face o modificare în
acesta.
25. Apăsați pe butonul Home pentru a ieși din
OneNote.
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Dezinstalarea unui program
• Utilizați comanda de dezinstalare din panoul de control sau fișierul de
dezinstalare al programului (dacă există)
• Nu dezinstalați niciodată un program ștergându-i fișierele folosind
Windows Explorer
− Dezinstalarea incorectă a unui program poate duce la probleme de funcționare
ale altor programe

• Pentru a dezinstala aplicații din telefonul inteligent:
− Pentru telefoanele cu Android: Din ecranele de pornire sau din ecranul
Aplicații, atingeți pictograma Magazin Play > Meniu > Aplicațiile mele,
selectați aplicația apoi atingeți butonul Dezinstalați
− Pentru iPhone, atingeți și mențineți pictograma unei aplicații până când
aceasta tremură, apoi atingeți pictograma X, aflată în colțul din stânga sus
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Exercițiu 8 - 1
În acest exerciţiu, veţi dezinstala programul VLC media player instalat mai devreme.
1. Faceţi clic pe Start, apoi clic pe
Panou de control.
2. Asigurați-vă că sunteți în
vizualizarea Categorie.
3. Faceţi clic pe Dezinstalare program
de sub numele de grup Programe.
4. Faceţi clic pe butonul de
Dezinstalare/Modificare din bara de
comenzi de deasupra de
listei de programe.
5. Faceţi clic pe Da.
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Exercițiu 8 - 2
6. Faceţi clic pe Înainte.
7. Selectaţi Ștergere preferințe și cache
şi clic pe Dezinstalează.

8. Faceţi clic pe Terminare pentru a
finaliza procesul de dezinstalare.
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Reinstalarea unui program
• Dacă un program nu funcționează corespunzător / deloc
după instalare sau problemele de funcționare apar la un
moment dat în timpul exploatării programului:
• Dezinstalați programul, reporniți computerul și apoi
încercați să-l instalați din noi
• Verificați prin grupurile de discuții, bazele de cunoștințe
sau forumurile din internet, dacă și alți utilizatori s-au lovit
de aceeași problemă
− Această verificare vă poate ajuta să stabiliți dacă problema este una
legată de hardware sau ține de programul în sine
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Reinstalarea unui program
• De obicei, odată cumpărat programul, puteți să-l redescărcați și/sau să-l
reinstalați gratuit
1. Dezinstalați programul din sistem
2. Eventual folosiți un punct de restaurare creat înaintea instalării
respectivului program pentru a aduce computerul la starea de
dinaintea instalării
3. Reporniți computerul pentru a vă asigura că programul a fost cât mai
complet dezinstalat
4. Asigurați-vă că nu aveți deschise alte aplicații.
5. Începeți din nou procesul de instalare
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Actualizarea programelor
• Multe erori de programare (bug-uri) devin manifeste doar în timpul
utilizării programului în diferite contexte și de aceea nu pot prevăzute în
timpul realizării programului. Ca urmare ele sunt rezolvate ulterior prin
actualizări
− Programele sunt testate doar pe cele mai populare configurații
− Actualizările tip „patch” sunt destinate reparării acestor bug-uri
− Un patch este constituit dintr-un număr de lini de programare menite să
înlocuiască acea porțiune din program care este responsabilă acea
manifestare anormală numită bug
− Este o rezolvare de moment până la următoarea versiune a programului

• Uneori actualizările sunt necesare datorită unor schimbări în legislație
sau intervenției altor factori externi
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Actualizarea programelor
• Problemele cunoscute nu ar trebui să împiedice cumpărarea
unui anumit program, ele vor fi rezolvate cât de curând
posibil
• Actualizările se pot face atât pe computere individuale cât și
pe cele conectate la o rețea (sub controlul „admin”-ului)
• Browserele web pot fi actualizate mai des pentru securitate
− Notificările apar la proxima vizită pe site sau la pornirea programului

• Înregistrați întotdeauna programul pentru a primi notificări
− Când primiți notificări, uneori, puteți să salvați o copie a fișierului de
actualizare în loc să o instalați automat online
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Actualizarea programelor
• Instalarea unei actualizări
− Citiți notificarea și faceți clic pe link pentru a descărca actualizarea
− Dacă programul verifică automat existența actualizărilor:
− În zona de notificare va apare pictograma corespunzătoare programului
indicând că este necesară o acțiune

− Actualizarea programelor anti-virus va fi diferită într-un mediu de rețea
comparativ cu un computer individual
− În rețea, căutarea actualizărilor este periodică și instalarea lor se face
inițial doar pe server. Acesta instalează apoi actualizările și pe stațiile de
lucru pe măsură ce acestea se conectează la rețea
− Pe computerele individuale, actualizările se fac automat sau manual după
deschiderea programului respectiv
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Sumarul lecției
În această lecție ați învățat:
• Identificarea diferitelor aplicații software.
• Instalarea unui program.
• Dezinstalarea unui program.
• Reinstalarea unui program.
• Actualizarea unui program.
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Întrebări recapitulative
1. Înainte de a putea fi utilizat de către computer, codul sursă al unui
program trebui să fie:
a. Compilat

b.

Comprimat

c. Reparat

d.

Convertit în aplicație web

2. Care este cea mai economică metodă de cumpărare a licențelor pentru o
rețea de 25 de calculatoare, existentă într-o organizație?
a. Cumpărarea a 25 de licențe monopost.
b. Cumpărarea unei licențe de rețea (site) pentru 25 de computere.
c. Cumpărarea unui abonamente SaaS pentru 25 de computere.
d. Cumpărare a 25 de sisteme cu programul deja instalat.
e. b și c
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Întrebări recapitulative
3. Ana dispune de un buget limitat dar trebuie să cumpere un program
pentru evidența cheltuielilor pe care să-l folosească de pe laptop. Care
dintre următorii factori trebuie să cântărească cel mai greu în alegerea
programului?
a.

Programul trebuie să ofere licențiere per locație.

b.

Programul trebuie să poată fi descărcat de pe internet.

c.

Programul trebuie să fie compatibil cu computerul și respectiv cu sistemul de
operare care rulează pe acesta.

d.

Programul trebuie să facă parte dintr-o suită care să poată îndeplini o
multitudine de sarcini.
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Întrebări recapitulative
4. Ce tip de aplicație este cel mai potrivit pentru stocarea și organizarea
unor cantități mari de informații ce includ relații complexe între date?
a. Un program de procesare a textului.
b. Un program de contabilitate.
c. Un program de gestiune a bazelor de date.
d. Un program de calcul tabelar.

© CCI Learning Solutions Inc.

93

Întrebări recapitulative
5. Dacă ați descărcat un program de pe internet, ce acțiune trebuie să
întreprindeți înainte de a instala programul?
a. Să vă asigurați că procedura de cumpărare a acestuia s-a încheiat.
b. Să salvați fișierul și să rulați instalarea de pe site-ul web.
c. Să salvați fișierul și să-l scanați cu un program antivirus.
d. Să comprimați fișierul.
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Întrebări recapitulative
6. Care dintre următoarele, este un dezavantaj al utilizării programelor cu
licență freeware?
a. Acest tip de programe sunt de obicei pline de defecte.
b. Asistența tehnică este foarte limitată pentru acest tip de programe.
c. Acest tip de programe nu sunt compatibile cu Windows 7.
d. Acest tip de programe vor putea fi utilizate doar timp de 30 de zile.
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Întrebări recapitulative
7. Cum puteți garanta că veți primi notificări pentru actualizări unui anumit
program?
a. Verificați site-ul web al producătorului
b. Alăturați-vă unui forum despre utilizarea acelui program.
c. Nu există nici o posibilitate de a garanta acest lucru.
d. Înregistrați-vă programul pe site-ul producătorului.
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