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4.1. De la sistemul MS-DOS la Windows 
 

Sistemul de operare WINDOWS a apărut în urma unui proces laborios, prin care s-a urmărit 

perfecţionarea sistemului MS-DOS în sensul eliminării unor dezavantaje şi apropierea mai 

puternică dintre calculator şi utilizator, prin impunerea modului de lucru meniu. 

Calculatoarele personale care operau sub MS-DOS, nu-şi puteau valorifica integral 

performanţele hardware în continuă creştere, din cauza limitărilor generate de filozofia acestui 

sistem care se caracterizează prin modul de lucru linie-comandă, absenţa multitasking-ului, 

organizarea memoriei interne şi programe pe 16 biţi.  

Așa cum am arătat în capitolul anterior, modul de lucru linie-comandă al sistemului de 

operare MS-DOS se bazează pe: 

 introducerea de la tastatură a unor comenzi însoţite de parametri şi uneori, de 

confirmarea sau anularea unor acţiuni sau consecinţe ale comenzilor lansate; 

 afişarea pe monitor a unor mesaje în legătură cu comenzile primite, a unor 

întrebări privind opţiunile pentru efectuarea acţiunii dorite şi a informaţiilor 

solicitate de utilizator. 

Acest mod de lucru în SO al MS-DOS este greoi, rigid şi obligă utilizatorul la o pregătire 

specială pentru a se familiariza cu sintaxa comenzilor şi, de aceea, este mai convenabil ca 

parametrii să fie ceruţi automat de sistem atunci când se lansează o comandă. De la această 

idee s-a plecat în realizarea programelor utilitare tip PcShell, Norton Commander, Dos 

Navigator sau X-Tree Gold. De altfel, la ultimele versiuni MS-DOS au apărut şi comenzi tip 

meniu (de exemplu, comenzile Mem Maker, Edit, Defrag şi chiar un Shell încorporat). 

Modul de lucru meniu asigură dialogul dintre utilizator şi calculator pe baza unor liste de 

opţiuni sau comenzi afişate pe ecran, din care utilizatorul trebuie să le activeze pe cele dorite; 

avantajul faţă de modul de lucru liniecomandă este că utilizatorul nu trebuie să tasteze linia de 

comandă şi să memoreze sintaxa comenzilor, deoarece acestea sunt afişate sub formă de 

opţiuni pe ecranul monitorului. Totodată, interfaţa dintre utilizator şi calculator este mai 

prietenoasă, deoarece utilizatorul nu mai trebuie să scrie multe comenzi, atenţia sa fiind 

concentrată permanent la ce se întâmplă pe ecranul monitorului. Avantajele au făcut ca 

sistemul de operare MS-DOS să fie înlocuit treptat cu sistemul de operare Windows. 
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Evoluţia tehnologiilor hardware şi software a condus la apariţia tehnicilor performante şi 

eficiente  în utilizarea calculatorului. Deschizător de drumuri a fost firma Macintosh care în 

1984 a introdus în lumea PC-urilor conceptul de interfață grafică GUI (Graphical User 

Interface) prin intermediul căreia comunicarea utilizator - calculator a devenit mai 

prietenoasă. Firma Microsoft preia şi dezvoltă conceptul GUI şi în anul 1985 apare pe piaţă 

sistemul Windows 1.0. Era doar începutul şi specialiştii au afirmat că nu a fost deloc 

promiţător.  

Iniţial, prin implementarea interfeţelor grafice, s-a dorit  eliminarea stilului mai greoi în 

transmiterea comenzilor ce erau interpretate de sistemul de operare. Utilizarea noilor concepte 

de fereastră (window), pictogramă, buton, casetă de dialog, etc. a determinat o adevărată 

revoluţie în utilizarea calculatoarelor personale şi răspăndirea rapidă a cestora. 

Numele de Windows (ferestre) vine de la faptul că fiecare program se execută într-o fereastră 

distinctă. Fereastra este o zonă de formă dreptunghiulară ce apare pe ecran. Pe suprafaţa 

ecranului pot exista mai multe ferestre, fiecare fereastră corespunzând unui anumit program. 

Windows reprezintă un sistem de programe şi comenzi conceput şi dezvoltat pe un mediu de 

interfaţă grafică de utilizator (GUI– Graphical User Interface) care se pot selecta, instala şi 

executa pe calculatoare personale, în funcţie de configuraţiile hardware disponibile şi de 

cerinţele utilizatorilor. 

Simbolurile grafice (denumite pictograme) sunt mici desene sugestive ale unor elemente cu 

care operează sistemul Windows, însoţite de un text explicativ afişat sub desene. Alături de 

pictograme, Windows include şi alte forme de prezentare grafică: butoane, casete de dialog, 

bare de navigare. 

De la prima versiune denumită Windows 1.0 (1985), s-a ajuns astăzi la utilizarea curentă a 

interfeţelor Windows 95/98, Windows 2000, Windows Millenium, Windows 2003, Windows 

XP , Windows Vista şi Windows 7. 

 

Lansat în anul 1995 ca sistem de operare, sistemul Windows oferă utilizatorului facilităţi 

moderne, eficiente şi performante în gestionarea resurselor unui sistem de calcul : memorie 

internă, memorie externă (HD, FD, CD), dispozitive I/O, componente software. De asemenea, 

răspândirea tehnologiei Internet, a determinat implementarea de noi facilităţi de operare şi 

procesare ale sistemelor de operare moderne.  
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4.2.  Interfața grafică WINDOWS 

 

Începând cu Windows 95, interfaţa grafică Windows pune la dispoziţia utilizatorului un mod 

specific de aranjare, vizualizare şi activare a programelor. Principalele conceptele cu care se 

operează în sistemul de operare Windows sunt: Fereastră, Meniu, Casetă de dialog, Buton, 

Desktop, Pictogramă, Clipboard. 

Fereastra este conceptul central al aplicaţiilor Windows. Fiecare aplicaţie Windows are 

asociată o fereastră. Fereastra este o suprafaţă dreptunghiulară care individualizează 

activitatea curentă desfăşurată de calculator ca urmare a unei comenzi sau a unui program 

lansat de operator. 

Există mai multe tipuri de ferestre: 

 de navigare, prin intermediul cărora se pot investiga un grup de aplicaţii, cum 

este de exemplu fereastra asociată pictogramei My Computer; 

 de aplicaţie, specifice programelor executabile; 

 document, ferestre de lucru utilizate pentru crearea unui document, de 

exemplu în Word sau a unei foi de calcul în Excel; ele apar în interiorul 

ferestrei de aplicaţii; 

 de dialog, cum este fereastra Run din meniul butonului Start, ferestre utile 

pentru introducerea unor informaţii de control necesare executării unor 

aplicaţii. 

 

O fereastră afişată pe ecran conţine o serie de elemente standard prin intermediul cărora sunt 

posibile o serie de operaţii: 

 deplasarea unei ferestre pe spaţiul de lucru; 

 redimensionare – readucerea ferestrei la dimensiunile iniţiale; 

 minimizare – ascunderea temporară a ferestrei şi plasarea pictogramei asociate 

pe bara de taskuri sau pe linia de stare; 

 maximizare – afişarea ferestrei la dimensiunile maxime ale ecranului; 

 defilarea conţinutului ferestrei în plan vertical sau orizontal; 

 închiderea ferestrei şi implicit a aplicaţiei. 

 

Fructificarea facilităţii de procesare multitasking se realizează deschizând mai multe ferestre 

în care se lansează în execuţie diverse programe ce vor rula independent, aparent în paralel. 

Ferestrele deschise pe ecran pot fi rearanjate apelând la opţiunile meniului View, în două 

moduri cascadă (Cascade) şi mozaic (Tile). 

La un moment dat, o singură fereastră este considerată fereastra curentă. Fereastra care are 

această proprietate are bara de titlu intens colorată, celelalte având bara de titlu inhibată. 

Comenzile transmise şi mesajele afişate aparţin aplicaţiei care se execută în fereastra curentă. 

Comutarea pe o altă fereastră care să devină fereastră curentă, se face cu un clic pe bara de 

titlu a ferestrei respective. 
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Meniurile sunt grupuri de comenzi prin intermediul cărora se realizează funcţiile unui 

program. Există trei tipuri de meniuri:  

 orizontale (Bar); 

 verticale (PopUp); 

 combinate (PullDown sau Cascade). 

 

Într-un meniu combinat PullDown, unui submeniu Bar i se asociază un meniu PopUp afişat 

imediat sub denumirea sa, apărând ca o descompunere a meniului în comenzi, pe verticală. 

Meniul combinat Cascade, realizează acelaşi lucru numai că descompunerea este în plan 

orizontal, aşa cum este de pildă meniul butonului Start. 

Pentru a selecta şi lansa o comandă, meniul trebuie activat cu tasta ALT, sau cu mouse-ul cu 

un clic pe bara de meniu. Selecţia unei comenzi dintr-un meniu echivalează cu marcarea ei 

prin deplasarea cursorului, în timp ce lansarea comenzii în execuţie se poate face: 

 tastând Enter; 

 tastând litera subliniată din numele comenzii; 

 acţionând clic. 

În unele cazuri, anumite comenzi nu sunt disponibile, fiind afişate într-o tonalitate de culoare 

gri deschis în caseta meniului. Anularea unei selecţii se face cu tasta ESC sau cu un clic în 

afara casetei meniului. Atunci când o comandă este urmată de puncte de suspensie înseamnă 

că este necesară introducerea unor parametri suplimentari pentru execuţia comenzii; 

parametrii se introduc prin intermediul unor casete de dialog şi butoane. Un element specific 

în meniuri este semnul de validare (check mark) ca o bifă. Opţiunile bifate sunt active, deci 

comanda se va executa ţinând seama numai de opţiunile bifate. 

Schimbul de informaţii între utilizator şi calculator privind parametrii, mesajele şi opţiunile 

comenzilor se face prin intermediul casetelor de dialog şi butoanelor asociate acestora. 

Caseta de dialog este o mică fereastră dreptunghiulară afişată pe ecran, independent de 

aplicaţia care se execută. Ea conţine parametrii şi opţiunile din care utilizatorul va selecta pe 

cele necesare prelucrării curente şi va introduce parametrii care-i sunt solicitaţi. Casetele de 

dialog însoţesc comenzile care intră în meniu şi sunt urmate de trei puncte de suspensie; există 

mai multe tipuri de casete de dialog grupate astfel: 

 casete de text; 

 casete cu liste; 

 casete cu opţiuni exclusive; 

 casete de validare; 

 casete cu pagini de opţiuni. 

Casetele de text se utilizează atunci când utilizatorul introduce explicit de la tastatură o 

comandă sau parametrii comenzii sub forma unui şir de caractere. Un exemplu îl constituie 

caseta comenzii Run din meniul butonului Start. 

Selecţia unei opţiuni se face cu un clic pe caseta cu liste. Dacă lista conţine un număr de 

opţiuni care nu încap în chenarul casetei sunt puse la dispoziţie butoanele de defilare pentru 

parcurgerea listei înainte sau înapoi (listele se mai numesc şi liste derulante). Derularea unei 

liste se poate face şi acţionând butonul Browse pentru răsfoirea listei, existând opţiuni 

asemănătoare celor utilizate de programul Explorer sau pachetul de programe Norton. 

Unele casete pot să afişeze un model al elementului selectat (preview) pentru a vizualiza şi a 

decide asupra opţiunii care se va selecta. Un exemplu este caseta asociată opţiunii Font din 

meniul Format al procesorului de texte Word. 
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Casetele cu opţiuni exclusive conţin opţiuni care se exclud reciproc; în consecinţă, se va 

marca cu un clic punctul din stânga opţiunii dorite. 

Spre deosebire de casetele cu opţiuni exclusive, casetele de validare conţin un set de opţiuni 

din care pot fi active la un moment dat mai multe, toate, sau nici una dintre ele. Opţiunile 

selectate şi deci active, sunt marcate cu o bifă de selectare în partea stângă. Un exemplu îl 

constituie lista cu opţiuni a comenzii Toolbar din meniul View a procesorului de texte Word. 

Windows şi programele care rulează sub Windows pot afişa pe ecran un grup de mai multe 

pagini de opţiuni suprapuse. Fiecare pagină are o etichetă în partea superioară cu numele 

paginii, dar la un moment dat numai o singură pagină este activă (cea afişată prima pe ecran). 

Cu un clic pe eticheta unei alte pagini, pagina curentă este înlocuită cu pagina selectată ce 

devine acum pagina activă. Un exemplu îl constituie grupul de pagini de proprietăţi ale 

meniului Start şi ale barei de stare 

. 

Butoanele au formă dreptunghiulară încadrate de un chenar, având în interior un text 

autoexplicativ. Butoanele pot fi acţionate cu un clic, Enter sau tasta Space. 

Există următoarele tipuri de butoane: 

 butoane de comandă, care declanşează execuţia operaţiei selectate; 

 butoane de opţiuni care permit selectarea modului de continuare a 

procesului de prelucrare şi sunt: 

 butoane radio; 

 butoane de marcare (check). 

Acţionarea unui buton de comandă marchează sfârşitul dialogului şi continuarea procesului de 

prelucrare. Încheierea schimbului de informaţii într-un dialog utilizator - calculator şi 

continuarea procesului de prelucrare se produce prin acţionarea unui buton asociat casetei de 

dialog sau ferestrei documentului sau aplicaţiei. 

 

Clipboard-ul este o zonă de memorie RAM ce permite transferul de informaţii, secvenţe de 

text, imagini grafice, porţiuni şi chiar un ecran întreg de la o aplicaţie la alta sau de la un 

document la altul în cadrul aceleiaşi aplicaţii, constituindu-se ca una dintre facilităţile 

prelucrării multitasking. Informaţiile sunt plasate automat în Clipboard atunci când se execută 

comenzile Copy, Cut sau s-a acţionat tasta PrtScr. Inserarea informaţiilor aflate în zona 

Clipboard într-un alt text se realizează prin comanda Paste. Comenzile Edit, Cut, Paste se 

află în meniul Edit al programelor sub Windows. 
 

Pictograma (Icon) este un mic desen simbolic asociat unui obiect Windows, obiect ce poate 

fi o componentă hardware, un director, un fişier, un program executabil, un grup de programe 

sau de fişiere; desenul este însoţit şi de un text, care denumeşte pictograma respectivă. Există 

patru tipuri de pictograme: 

 program; 

 fişier/director; 

 calculator; 

 componentă hardware. 

Executând un dublu clic pe o pictogramă de program, programul va fi încărcat în memoria 

RAM şi lansat în execuţie; dacă se acţionează cu un clic pe o pictogramă de director, pe ecran 

se va afişa cuprinsul directorului respectiv. Un clic pe pictograma unui fişier echivalează cu 

comanda de lansare în execuţie a aplicaţiei asociate fişierului. 
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4.3.  Mod de lucru în WINDOWS 

 

4.3.1 Sesiunea de lucru 

Prin sesiune de lucru se înţelege perioada de timp în care un utilizator se găseşte în dialog cu 

sistemul de calcul pe durata unei aplicaţii. Sesiunea de lucru poate fi considerată şi perioada 

de timp în care un utilizator foloseşte individual un calculator care este conectat la o reţea. În 

esenţă, sesiunea de lucru este cuprinsă între momentele de pornire şi de oprire a 

calculatorului, momente între care calculatorul execută o serie de operaţii specifice sub 

controlul sistemului de operare instalat. Sub sistemul de operare Windows aceste operaţii se 

execută în funcţie de versiunea instalată. 

Pentru a deschide o sesiune de lucru se porneşte calculatorul, având grijă să nu fie introdusă o 

dischetă în unitatea A:. Sistemul execută automat procedura de autotestare a configuraţiei 

hardware, încărcarea sistemului de operare şi iniţializarea sesiunii de lucru. În cazul conectării 

calculatorului la o reţea, accesul este condiţionat de introducerea unei parole în fereastra de 

dialog Enter Network Password la care utilizatorul trebuie să introducă informaţiile 

referitoare la numele de utilizator (User name) şi parola (Password). După introducerea 

acestor informaţii, acţionarea butonului OK şi efectuarea de către sistem a operaţiilor de 

validare necesare, pe întreg ecranul monitorului se afişează interfaţa de lucru a sistemului de 

operare Windows. 

Pentru încheierea sesiunii de lucru, utilizatorul nu trebuie să acţioneze imediat butonul de 

întrerupere a alimentării cu energie electrică, deoarece va pierde informaţii din fişierele cu 

care a lucrat. Astfel, el va executa un clic pe butonul Start din care va alege comande Shut 

Down sau Turn Off ce conţine mai multe opţiuni, în funcţie de versiunea de sistem de operare 

instalat: 

 Shut down – oprirea definitivă a calculatorului; 

 Restart – repornirea calculatorului; 

 Restart the computer in MS-DOS mode – repornirea pentru lucrul în 

sistemul de operare MS-DOS, folosind comenzile acestui sistem de operare (în 

cazul Windows 95 şi 98); 

 Log Off – închiderea tuturor programelor şi menţinerea resurselor partajate la 

dispoziţia unui alt utilizator conectat la o reţea; 

 Standby – calculatorul trece într-o stare în care consumul de energie este 

foarte scăzut, fiind pregătit pentru reluarea stării anterioare la apăsarea unei 

taste; 

 Hibernate – toate datele aflate în memoria RAM sunt salvate pe disc într-un 

fişier special, după care calculatorul se opreşte; la repornirea acestuia, datele 

sunt încărcate din fişierul special în memoria RAM şi sistemul se va regăsi în 

starea de dinaintea intrării în modul de hibernare. 

După alegerea şi execuţia opţiunii Shut down, va apărea o fereastră cu mesajul: Please wait 

while your computer shuts down prin care utilizatorul este atenţionat să aştepte până când 

sistemul va termina aplicaţiile aflate în lucru, va închide fişierele folosite şi va disponibiliza 

resursele alocate. Dacă aceste operaţii s-au executat normal şi nu au fost semnalate motive 

conflictuale, majoritatea calculatoarelor se opresc automat, având în vedere că sursele de 

alimentare sunt ATX. În cazul în care oprirea nu se face automat, pe ecranul monitorului se 
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afişează mesajul: It’s now safe to turn off your computer, după care utilizatorul poate închide 

în siguranţă calculatorul, acţionând întrerupătorul reţelei electrice. 

După autentificare, pe ecranul monitorului se afişează suprafaţa de lucru (desktop-ul), ce 

conţine în partea de jos bara de lucru, denumită şi bară de operaţii sau bară de taskuri. În 

partea stângă a barei de lucru se găseşte butonul Start de unde utilizatorul poate să înceapă 

lucrul cu componentele Windows. 

Desktop-ul desemnează suprafaţa de lucru a sistemului de operare Windows. Este de fapt 

fundalul ce acoperă ecranul din momentul lansării în execuţie a programului. Pe această 

suprafaţă sunt plasate obiectele cu care se interacţionează în mod uzual. 

Există un grup de elemente principale ce apar implicit pe spaţiul de lucru: My Computer, 

Recycle Bin, My Documents. În cazul în care calculatorul este conectat la o reţea de 

calculatoare apare şi pictograma Network Neighborhood. 

My Computer (calculatorul meu) este un driver care afişează descrierea fizică a 

componentelor hardware din configuraţia PC-ului: floppy-discul, discul, imprimanta şi panoul 

de control Control Panel, utilizabil pentru setări hardware. 

În Recycle Bin (coşul de gunoi) se găsesc fişierele şi directoarele care au fost şterse sau 

mutate acolo şi de unde pot fi recuperate ulterior. Fişierele se pot recupera numai dacă nu se 

au fost şterse definitiv din Recycle Bin. 

My Documents oferă posibilitatea de a grupa într-un singur loc documentele cu care se 

lucrează. 

Network Neighborhood oferă posibilitatea de a investiga reţeaua de calculatoare la care 

cuplat este calculatorul pe care se lucrează. Se pot afla ce staţii de lucru mai sunt conectate şi 

ce resurse se pot utiliza în cadrul reţelei. 

Pe spaţiul de lucru pot fi create şi salvate fişiere, fiecare având asociată o pictogramă. Fiecare 

pictogramă poate fi mutată oriunde pe spaţiul de lucru, scop pentru care se procedează astfel: 

1) se plasează cursorul pe pictogramă şi se apasă butonul stânga al mouse-ului (se 

execută un clic); 

2) cu butonul ţinut apăsat, se deplasează mouse-ul prin glisare pe desktop şi apoi se 

eliberează butonul stânga. 

Utilizatorul are posibilitatea să adauge sau să elimine pictograme ale diverselor programe, 

altele decât cele standard înscrise de Windows pe Desktop. Adăugarea unei pictograme se 

realizează prin crearea unui shortcut. 

Butonul Start şi bara de taskuri aflate pe ultima linie a ecranului, servesc la mai buna 

organizare a sesiunii de lucru. Acţionarea butonului Start determină activarea meniului 

cascadă. Din meniul afişat pe ecran se pot selecta şi lansa în execuţie programele dorite. Prin 

executarea unui singur clic pe pictograma butonului Start, pe suprafaţa de lucru se afişează 

meniul Start. 

Opţiunile meniului Start sunt următoarele: 

 Programs/All programs; 

 Documents/My Recent Documents; 

 Settings; 

 Find/Search; 

 Help and Support; 

 Run; 
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 Log Off; 

 Turn Off Computer. 

Opţiunile Programs, Documents, Settings şi Find/Search sunt organizate structural sub 

formă de meniu tip cascadă, astfel că prin marcarea şi glisarea la dreapta cu mouse-ul, se 

poate trece la opţiunile situate pe alte niveluri ierarhice. 

Opţiunea Programs afişează grupurile de programe care pot fi lansate în execuţie. În opţiunea 

Programs, grupurile de programe se afişează ca pictograme de directoare, iar programele se 

afişează cu pictogramele specifice. Din caseta cu opţiuni, utilizatorul poate lansa în execuţie 

orice program existent în calculator. De exemplu, dacă utilizatorul doreşte să lanseze în 

execuţie programul Media Player va proceda astfel: 

 un clic pe butonul Start; 

 se poziţionează indicatorul mouse-ului succesiv pe opţiunile Programs, 

Accessories, Entrertainment şi Media Player;  

 un clic pe Media Player, după care pe ecranul monitorului va apărea fereastra 

de dialog Media Player. 

Cu opţiunea Documents, utilizatorul poate regăsi rapid documentele recent folosite; după 

activarea opţiunii, din lista afişată se va selecta numele documentului care doreşte să se 

deschidă. Deschiderea documentului selectat va fi precedată de lansarea automată în execuţie 

a programului folosit pentru prelucrarea lui. De exemplu, dacă documentul a fost prelucrat cu 

procesorul de texte Word, atunci va fi lansat în execuţie procesorul de texte Word şi apoi 

deschis documentul respectiv. 

Din opţiunea Settings utilizatorul poate să stabilească condiţiile de lucru pentru folosirea 

resurselor sistemului în funcţie de cerinţe. Astfel, cu Control Panel se poate efectua 

configurarea sau reconfigurarea sistemului, prin adăugarea şi eliminarea unor componente 

hardware (cu Add New Hardware) şi software (cu Add/Remove Programs). 

Cu opţiunea Find/Search se poate căuta şi localiza rapid orice fişier existent pe disc, fără a 

cunoaşte unde se găseşte şi numele exact: din lista afişată se va alege File or Folders după 

care utilizatorul este aşteptat să introducă numele fişierului sau o parte din nume. 

Opţiunea Help permite utilizatorului să folosească sistemul de asistenţă software care poate fi 

răsfoit după trei criterii de clasificare: Contents, Index şi Find; Contents prezintă domeniile 

mari de informaţii (topics-uri), Index clasifică informaţiile în ordine alfabetică, iar Find 

permite căutarea de informaţii în acces direct, prin specificarea termenului sau operaţiei 

pentru care se solicită explicaţii. 

Cu opţiunea Run utilizatorul poate să lanseze imediat în execuţie programe specificând 

numele programului în caseta afişată, sau numele unor documente pe care doreşte să le 

deschidă. 

Utilizatorul are posibilitatea să adauge sau să elimine programe în cascadă arborescentă a 

meniului butonului Start. 

Bara de taskuri este plasată iniţial în partea de jos a ecranului şi ea conţine pe lângă butonul 

Start: 

 pictogramele programelor folosite frecvent (se pot activa ulterior cu un simplu 

clic); 

 programele ale căror ferestre au fost minimizate temporar în timpul sesiunii de 

lucru; totodată, se poate comuta de la un program aflat pe bara de taskuri, la alt 

program. 

 ora exactă şi butonul de control al volumului plăcii de sunet. 
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Proprietăţile barei de taskuri pot fi modificate astfel încât aceasta să fie afişată permanent sau 

ascunsă (hidden), dar poate fi afişată poziţionând indicatorul mouse-ului pe marginea de jos a 

suprafeţei de lucru sau apăsând combinaţia de taste Ctrl + Esc. De asemenea, bara de taskuri 

poate fi redimensionată prin mărirea înălţimii, trăgând în sus de marginea superioară cu 

mouse-ul şi poziţionată cu ajutorul mouse-ului în orice parte a ecranului. 

Orice program aflat în execuţie şi orice document deschis se afişează cu butonul propriu pe 

bara de lucru. Ele pot fi activate cu un clic, fereastra acestuia fiind afişată pe suprafaţa de 

lucru ca fereastră curentă. La rândul ei, orice fereastră poate fi minimizată executând un clic 

pe butonul de minimizare sau închisă cu un clic pe butonul de închidere. 

 

 

4.3.2 Lansarea în execuție a unui program 

Lansarea în execuţie a unui program se poate realiza în mai multe moduri: 

1. de pe desktop, cu un clic pe pictograma asociată programului, în cazul în care 

acesta există; 

2. din meniul butonului Start, dacă este instalată aplicaţia; 

3. cu comanda Run a butonului Start indicând specificatorul fişierului executabil 

sau selectându-l prin intermediul opţiunii Browse; 

4. de pe bara de lucru cu un clic pe pictograma programului, dacă există; 

5. prin intermediul aplicaţiei Explorer, cu dublu click pe fişierul asociat aplicaţiei. 

Închiderea unui program şi cedarea controlului sistemului de operare se face fie printr-un clic 

pe butonul de închidere al ferestrei, fie apelând comanda Exit disponibilă în meniul File al 

fiecărui program, respectiv comanda Close din meniul sistem asociat ferestrei. 

Windows Explorer poate fi considerat programul utilitar cel mai folosit pentru 

managementul fişierelor şi al directoarelor. 

Pentru lansarea în execuţie a programului utilitar Windows Explorer se poate proceda în mai 

multe moduri: 

 executând un clic pe pictograma Windows Explorer afişată pe bara de 

scurtături (Quick Launch) pe bara de taskuri în dreapta meniului Start; 

 deschizând meniul Start, selectând Programs, apoi Windows Explorer, dacă 

bara de scurtături nu este creată; 

 folosind My Computer pentru a avea acces pe discul şi calea unde se găseşte 

fişierul executabil corespunzător (C>:\Windows\Explorer.exe). 

După lansarea în execuţie, se afişează fereastra Windows Explorer, care asemănător oricărei 

ferestre de aplicaţie, conţine bara de titlu, bara de meniuri, bara cu instrumente de lucru 

şi bara de stare. 

Caracteristica esenţială a ferestrei Windows Explorer este divizarea în două panouri (stânga 

şi dreapta).  

Panoul din stânga permite: 

 prezentarea schematică a unităţilor de discuri şi directoarele de pe suprafaţa de 

lucru, existente în calculator sau în alte calculatoare (dacă se lucrează în reţea) 

şi deplasarea (navigarea) rapidă prin structura de directoare; 

 afişarea unei imagini a structurii directoarelor; 

 copierea sau mutarea de documente prin alunecare şi fixare. 
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În panoul din stânga, toate obiectele existente pe suprafaţa de lucru sunt afişate cu pictograma 

specifică şi cu numele corespunzător. Unele obiecte au în faţa pictogramei semnul + sau 

semnul –. Semnul + (plus) menţionează că obiectul respectiv este afişat sub formă restrânsă, 

conţinând cel puţin un director, iar semnul – (minus) arată că obiectul este afişat sub formă 

expandată. Executând un clic pe semnul +, obiectul se va afişa expandat, iar cu un clic pe 

semnul –, obiectul se va afişa sub formă restrânsă. 

Panoul din dreapta este cel mai folosit pentru efectuarea de operaţii obişnuite cu documente: 

copiere, deschidere, ştergere şi alte operaţii. În acest panou sunt afişate în detaliu dosarele 

care au fost selectate în panoul din stânga. 

În panoul din dreapta se afişează în detaliu conţinutul directorului selectat în panoul din 

stânga; conţinutul poate fi afişat cu pictograme mici sau mari sau ca o listă simplă sau 

detaliată, în funcţie de pictograma selectată pe bara de unelte de lucru dintre ultimele patru 

pictograme. De asemenea, în acest panou se pot executa şi alte operaţii folosind celelalte 

pictograme sau opţiunile din bara de meniuri (File, Edit, View, Tools, Help). 

Dacă numărul obiectelor existente pe suprafaţa de lucru este mai mare decât spaţiul de afişare 

(pe verticală) disponibil pe panou sau dacă lăţimea panoului nu este suficient de mare pentru 

afişarea în întregime a structurii sau conţinutului unui director selectat, atunci pe panoul 

respectiv apar automat barele de derulare (pe verticală sau orizontală) cu cele două butoane 

de derulare; pentru a vizualiza în întregime conţinutul unui panou, se fixează indicatorul 

mouse-ului pe unul dintre cele două butoane de derulare şi executând clic pe butonul din 

stânga, se poate deplasa conţinutul panoului cu câte un rând sau o coloană în direcţia 

respectivă; deplasarea se poate face şi prin fixarea indicatorului mouse-ului pe bara de 

derulare, executând clic pe butonul din stânga şi trăgând mouse-ul în direcţia dorită. 

Suprafaţa de afişare a celor două panouri se poate modifica, mărind sau micşorând lăţimea 

unui panou faţă de celălalt panou. În acest scop, pe bara verticală care separă cele două 

panouri se fixează indicatorul mouse-ului, se aşteaptă până când acesta se transformă într-o 

săgeată dublă, se apasă butonul din stânga şi ţinându-l apăsat se trage mouse-ul în direcţia 

dorită; după ce s-a obţinut suprafaţa de afişare în mărimea dorită, se eliberează butonul 

mouse-ului. 

Bara de meniuri  conţine alături de elementele de meniu comune tuturor ferestrelor şi 

elemente specifice: 

 trecerea directă la un alt director; 

 schimbarea directorului curent cu cel de origine; 

 determinarea unui disc sau un director din reţea să se comporte ca şi cum ar fi 

local; 

 operaţii de decupare, copiere, respectiv de adăugare a unui document sau 

director; 

 anularea ultimei operaţii efectuate; 

 ştergerea obiectului selectat; 

 afişarea ferestrei cu proprietăţile obiectului selectat; 

 execuţia comenzilor de sortare şi afişare documente din fereastră (afişare cu 

pictograme mari sau mici, afişare sub formă de listă simplă, respectiv afişare 

sub formă de listă detaliată). 

Bara de stare situată în partea de jos a celor două ferestre, furnizează informaţii despre 

numărul obiectelor selectate (directoare, fişiere), spaţiul de memorie pe disc ocupat de obiecte 

şi spaţiul de memorie disponibil. 
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4.4. Sistemul de operare WINDOWS XP 

 

Windows XP integrează punctele forte ale unor versiuni anterioare:  

 Windows 2000 – stabilitate și securitatea crescută, administrabilitatea şi fiabilitatea cu 

cele mai bune caracteristici de business;  

 Windows 98 şi Windows Me – Plug & Play, interfaţa cu utilizatorul uşor de folosit şi 

serviciile inovative de support. 

Sistemul de operare Windows XP este distribuit în două ediţii: Windows XP Home şi 

Windows XP Professional.  

Din punctul de vedere al Plug & Play, acesta lucrează la fel ca cel din versiunile anterioare de 

Windows, componentele ataşate fiind detectate fără probleme. Ca de obicei, fiecare versiune 

de Windows poate recunoaşte o gamă din ce în ce mai mare de componente hardware, iar 

Windows XP nu se abate de la această regulă, fiind la zi cu multe dintre noile apariţii. 

Noutăţile şi îmbunătăţirile existente în Windows XP sunt: 

 Automatic Update este un serviciu care permite actualizare automată a 

sistemului de operare prin intermediul Internetului; 

 CD Burning permite salvarea informaţiilor pe CD asemănător salvării pe 

dischete sau disc magnetic; 

 ClearType, o tehnologie nouă care permite triplarea rezoluţiei orizontale pentru 

randarea textului prin software; 

 Compressed Folders permite copierea de fişiere şi directoare într-un director 

comprimat, ceea ce are ca efect comprimarea acestora, reducându-se spaţiul 

ocupat pe disc; 

 Suport pentru Fax, ceea ce permite trimitea de faxuri prin intermediul reţelei; 

 Fast User Switching permite comutarea între utilizatori fără a obliga un 

utilizator să închidă toate aplicaţiile care rulează şi să încheie sesiunea înainte 

de conectarea celuilalt utilizator; 

 Instant Messaging permite utilizatorilor să comunice uşor utilizând multimedia 

audio, video şi date în timp real prin intermendiul Internetului; 

 Internet Connection Firewall (ICF) protejează calculatorul când acesta este 

conectat la o reţea; 

 Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) redirector este un nou 

mini-redirector care suportă protocolul WebDAV protocol pentru partajarea 

documentelor prin intermediul HTTP. 

 

Avantajele sistemului de operare Windows XP sunt date de: 

 Implementare şi integrare mult uşurate – Windows XP asigură o administrare 

avansată, implementare şi instrumente pentru suport tehnic care fac sarcina 

administratorilor de sistem mai uşoară. Windows XP se integrează fără probleme în 

mediile existente ale Windows 2000 Active Directory, oferind şi politici noi de sistem; 
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 Mobilitate – Windows XP aduce facilităţile inovative în mobilitate cum ar fi Remote 

Desktop care permit lucrul la distanţă şi accesarea calculatorului de la distanţă, prin 

intermediul conexiunii la reţea; 

 Securitate la nivel de business – Caracteristicile de securitate de prim nivel vizează 

apărarea fişierelor importante, informaţiilor, activităţilor pe Internet şi 

confidenţialitatea, cum ar fi Internet Connection Firewall; 

 Fiabilitate sporită – Comunicaţiile cu clienţii şi partenerii –Windows Messenger şi 

conferinţele online permit comunicarea şi colaborarea directă, folosind programul de 

comunicare interactivă cu text, audio sau video; 

 Pivotul reţelei unei companii de dimensiuni mici – Companiile mici pot partaja acum 

mai uşor resurse valoroase şi dispozitive, cum ar fi documente, faxuri, imprimante şi 

chiar conexiuni Internet. 

În ceea ce priveşte interfaţa grafică, s-au înregistrat o serie de schimbări faţă de sistemul de 

operare Windows 2000. În meniul Start a fost adăugate: 

 listă cu programele cele mai recent utilizate; 

 programele instalate se regăsesc la opţiunea All Programs; 

 două butoane pentru închiderea sesiunii curente: Log Off şi Turn Off Computer; 

 legături către My Documents, My Recent Documents, My Pictures, My Music, My 

Computer, Control Panel, conexiuni Internet, imprimante şi faxuri. 

Opţiunile din meniul Start şi ale barei de taskuri pot fi configurate prin intermediul 

proprietăţilor butonului Start. După acţionarea cu un clic pe butonul drept al mouse-ului, se 

poate alege din meniul Start care dintre opţiuni să fie expandabile (Dial-Up NetWorking, My 

Documents, Control Panel, My Pictures, Printers). Includerea Control Panel în această 

categorie este favorabilă, deoarece până acum doar secţiunea Printers putea fi accesată direct 

din butonul de Start fără deschiderea unor ferestre suplimentare. Dintre celelalte opţiuni ale 

proprietăţilor meniului Start se mai poate aminti afişarea sau nu în meniu a rubricilor Run, 

Favorites şi Logoff. 

Interfaţa specifică Windows XP poate fi schimbată cu interfaţa clasică Windows din caseta de 

proprietăţi a meniului Start şi din pagina Display properties din Control Panel. 

Configuraţia directoarelor se face din Control Panel cu noi opţiuni, spre deosebire de 

versiunile anterioare în care setările se făceau prin intermediul Windows Explorer. Tot în 

Control Panel a fost introdusă rubrica Scanners and Cameras ce confirmă orientarea 

Windows XP spre partea de multimedia. 

Scanerele şi camerele video sunt mai uşor de instalat sub Windows XP şi se pot configura 

astfel încât să lanseze anumite programe specificate de utilizator când se scanează o imagine. 

Windows XP suportă ultimele standarde în materie de echipamente hardware. 

Multimedia 

Windows XP prezintă o serie de noutăţi legate de multimedia. Astfel, Media Player prezintă o 

serie de caracteristici noi, având integrat un sistem de căutare a fişierelor în tot PC-ul, cu 

posibilitatea de a selecta anumite fişiere (de muzică sau filme) fără a le mai deschide unul câte 

unul sau director cu director. Design-ul este mult îmbunătăţit permiţând alegerea unor skin-

uri, dar şi a unor vizualizări mai interesante. Suportul pentru skin-uri a fost îmbunătăţit, 

adăugându-i-se codec-uri noi (deşi încă nu poate reda nici un format Real Media) şi un 

egalizator cu diverse module de vizualizare, apropiindu-se din acest punct de vedere de 

player-ele cu mai mare impact pe piaţă (WinAmp sau Sonique). Dar aspectul cel mai important 
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este posibilitatea de a face CD ripping în format WMF (Windows Media Format). Fişierele 

obţinute sunt în general cu 3–5 % mai mici decât cele în format MP3, la aproximativ aceeaşi 

calitate. 

De asemenea, egalizatoarele grafice şi audio permit o personalizare mai pronunţată. La 

acestea se mai adaugă şi o serie de opţiuni asupra performanţelor, a player-ului propriu-zis, a 

dispozitivelor ataşabile (playere portabile de MP3 de forma clasicelor walkman-uri), a 

modului de copiere de pe CD-uri precum şi a calităţii la care se fac aceste copieri. 

Suportul pentru căutarea şi utilizarea posturilor de radio de pe Internet a devenit un element 

puternic şi bine determinat, sistemul de căutare având opţiuni referitoare la tipul postului de 

radio, banda, limba folosită, locaţia (33 ţări), frecvenţa etc. Entuziasmul iniţial în faţa acestor 

aspecte inovatoare este însă temperat de faptul că Media Player 9 este deja disponibil sub 

formă de download pe site-ul Microsoft. 

 

Internetul 

În ceea ce priveşte Internetul, se constată o integrare foarte mare a sistemului Windows XP şi 

apariţia unor programe, instrumente şi mecanisme noi sau îmbunătăţite. 

Internet Explorer 6 este inclus în Windows XP în ciuda procesului antitrust în care unul dintre 

capetele de acuzare era interconectarea dintre browser-ul Internet şi sistemul de operare. 

Ultima versiune conţine numeroase elemente care ar adăuga un plus de eficienţă paginilor 

Web, dacă designerii se vor decide să utilizeze instrucţiunile HTML suplimentare. 

O altă opţiune utilă este posibilitatea de a face o vizualizare a paginilor Web înainte de 

imprimare. Această vizualizare nu funcţionează prea bine cu paginile ce conţin elemente de 

Java Script. De asemenea, Internet Explorer este disponibil şi pentru download separat. 

Tehnologia IntelliSense încorporată în Internet Explorer salvează timp prin efectuarea unor 

operaţii de rutină în mod automat, cum ar fi: completarea adresei de Web şi a formularelor în 

locul utilizatorului, detectarea automată a stării reţelei şi a conectării. 

Când se scrie o adresă de Web (în Address bar) folosită frecvent, este pusă la dispoziţie o listă 

de adrese similare din care se poate alege adresa dorită. Dacă o adresă a unei pagini de Web 

este greşită, Internet Explorer caută o adresă similară, încercând să găsească adresa corectă. 

Pentru a căuta un Web site, se apasă butonul Search; apoi, în spaţiul rezervat pentru 

introducerea obiectului căutării, se poate scrie un cuvânt, cuvinte sau chiar o frază care 

descrie aproximativ ceea ce se doreşte a fi căutat. După terminarea căutării, paginile de Web 

rezultate pot fi vizionate fără ca lista de rezultate a căutării să dispară. Totodată, căutarea se 

poate face şi scriind direct în Address bar. Se pot scrie direct nume, denumiri, cuvinte, iar 

Internet Explorer face legătura în mod automat cu site-ul care îndeplineşte cel mai bine 

cerinţele utilizatorului, dar mai oferă şi o listă de alte site-uri care îndeplinesc o mare parte 

dintre aceste cerinţe. 

Pentru a viziona pagini de Web similare cu cea care se vizualizează, nu este necesară o 

căutare, fiind de ajuns să fie folosită opţiunea Show Related Links. Apăsând butonul History 

se va afişa o listă a celor mai recente pagini de Web accesate, listă din care se poate alege 

imediat adresa uneia dintre aceste pagini. Adiţional, această listă a celor mai recente pagini de 

Web accesate poate fi aranjată în funcţie de nevoile utilizatorului şi de asemenea, se poate 

face o căutare numai printre adresele paginilor de Web din această listă. 

În timpul explorării pe Internet, se poate asculta orice post radio de tip Internet. Se poate alege 

dintre o gamă variată de posturi radio, care la rândul lor pot fi adăugate în lista de favorite. 
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Opţiunea de Radio este disponibilă în Internet Explorer împreună cu toate caracteristicile ei 

doar dacă Windows Media Player este instalat. 

Folosind Content Advisor, se poate selecta ca anumite elemente ale paginilor de Web să nu 

poată fi vizionate folosind caracteristicile paginii selectate, caracteristici care au fost definite 

de Comitetul PICS (Platform for Internet Content Selection). Folosind zonele de securitate, se 

pot defini anumite niveluri de securitate pentru diferite arii de Web pentru a mări protecţia 

PC-ului. 

Dacă se vizitează un site de pe Web care a fost scris în mai multe limbi, Internet Explorer 

încarcă automat setul de caractere necesar pentru ca respectiva pagină de Web să poată fi 

vizionată corect în respectiva limbă ce a fost solicitată. 

 

Siguranța datelor și a SO (actualizare, stabilitate, restaurare sistem, protecție) 

Microsoft Windows poate actualiza PC-ul în mod automat, prin căutarea ultimelor noutăţi 

referitoare la pachetele şi componentele sale, fără perceperea unor taxe suplimentare. 

Windows determină care actualizări sunt necesare sistemului pe care este instalat şi 

informează prompt de fiecare dată când o astfel de actualizare devine accesibilă. Actualizarea 

automată are loc doar dacă PC-ul este conectat la Internet şi dacă Windows-ul a fost 

înregistrat la Microsoft. Pentru această operaţie, se va selecta din meniul Start, opţiunea 

Settings, urmată de Control Panel, de unde se lansează fereastra de dialog System, în care 

există Automatic Updates. 

În ceea ce priveşte stabilitatea, Windows XP este cel mai stabil sistem de operare din familia 

Windows, căderile de sistem fiind mult mai rare şi erorile mult mai puţin criptice. Însă 

metodele folosite pentru obţinerea unui plus de stabilitate lasă de dorit şi îşi au dezavantajele 

lor. În primul rând, Microsoft a rupt definitiv legăturile cu trecutul şi a eliminat MS-DOS din 

Windows. Se mai poate încă intra în modul linie de comandă, însă nu se mai poate iniţializa 

PC-ul în mod MS-DOS doar folosind Emergency Boot Disk, metodă care nu lasă suficientă 

memorie liberă pentru rescrierea BIOS-ului sau alte astfel de operaţii care necesită rularea 

doar din linia de comandă. 

În plus, Windows XP nu permite ca o aplicaţie să scrie ceva în fişierul Autoexec.bat sau alte 

fişiere mai vechi de sistem; când se întâmplă acest lucru, înlocuieşte conţinutul cu propriile 

sale instrucţiuni considerate mai sigure. Astfel, driverele de MS-DOS nu mai funcţionează 

cum trebuie, iar unele jocuri sau programe de MS-DOS nu merg decât în fereastră.  

Opţiunea System Files Protection este una dintre noile modalităţi de prevenire a căderilor 

sistemului, prin plasarea unor restricţii software în ceea ce priveşte suprascrierea DLL-urilor 

Windows-ului sau a altor fişiere de sistem de importanţă vitală. Când un program reuşeşte 

totuşi să suprascrie un fişier de sistem, modulul de protecţie care funcţionează în background, 

va înlocui fişierul cu cel din CAB-urile Windows-ului. Singurul dezavantaj este un spaţiu 

ocupat de sistemul de operare pe disc mai mare. 

Cea mai importantă opţiune preluată din Windows 2000 este System Restore care face un 

backup al fişierelor din sistem în mod automat la fiecare 10 ore de funcţionare sau la cererea 

utilizatorului. Dacă prin instalarea unui nou hardware a unui nou program Windows XP sau o 

altă aplicaţie ce a fost instalată în prealabil funcţionează precar, System Restore poate ajuta la 

rezolvarea acestei probleme prin restaurarea PC-ului la o stare de funcţionare anterioară 

declanşării problemei. În acelaşi timp cu îndepărtarea problemei în cauză, sunt protejate toate 

fişierele create pe perioada cuprinsă între momentul de restaurare şi momentul apariţiei 

problemei. Păstrarea evidenţei se realizează prin intermediul unor salvări ale informaţiilor 

esenţiale, denumite puncte de restaurare (restore points) sau puncte de verificare 



Note de curs   Eugenie Posdarascu   

(checkpoints). Punctele permit revenirea întregului sistem la starea în care se afla atunci când 

punctele de restaurare au fost construite. 

Uneori se pot şterge accidental sau pot fi corupte fişiere vitale pentru funcţionarea unor 

programe. Pentru îndepărtarea acestor neregularităţi, ar fi nevoie de o eventuală reinstalare a 

programelor, instalare care nu asigură 100% revenirea la statutul sistemului deţinut anterior 

deteriorării programului respectiv. System Restore este capabil să restaureze în întregime 

partiţiile tuturor discurilor; numărul punctelor de restaurare depinde de intensitatea activităţii, 

de mărimea partiţiei pe care se află Windows şi de spaţiul care a fost alocat pentru crearea 

punctelor. System Restore se prezintă sub forma unui calendar, uşurând astfel alegerea unui 

punct dorit. În acest scop este necesară doar selectarea ultimului moment în care sistemul nu 

se confrunta cu probleme. 

Având în vedere că numărul punctelor variază şi în funcţie de intensitatea activităţii, pentru o 

zi pot exista mai multe puncte de restaurare sau nici unul. Sistemul de operare are următoarele 

tipuri de puncte de restaurare: 

 Sistemul iniţial de puncte de verificare, care este creat imediat ce PC-ul este pornit 

după instalare Windows XP sau la prima pornire a unui nou PC. Selectând acest 

sistem, nu se vor restaura programele instalate în perioada cuprinsă între instalarea 

Windows-ului şi momentul efectuării restaurării şi nici un fişier creat de utilizator în 

aceeaşi perioadă de timp. Dacă System Restore va avea nevoie de spaţiu pe disc, el va 

elimina orice alt punct, păstrându-l doar pe cel iniţial. 

 Puncte de verificare sistem. System Restore creează în mod regulat puncte de 

verificare, chiar dacă nu au avut loc modificări importante. Aceste puncte de verificare 

create automat, se fac la fiecare 10 ore de funcţionare continuă şi la fiecare 24 ore. 

Dacă PC-ul nu este folosit o perioadă mai mare de 24 ore, System Restore va crea nu 

nou punct de verificare. Selectând un astfel de punct de verificare, programele vor 

reveni la starea lor precedentă. 

 Puncte de verificare ce poartă denumirea unui program. La fiecare instalare a unui nou 

program ce foloseşte Installshield şi Windows Installer, System Restore creează un 

punct de verificare. Selectând un astfel de punct de verificare, programul instalat va fi 

şters împreună cu toate referirile, iar programele care au fost modificate prin instalare 

vor reveni la starea lor precedentă. Dacă instalarea unui program nu foloseşte formele 

precizate mai sus, se poate restaura de la un punct de verificare anterior instalării 

acestuia. 

 Puncte de verificare întocmite automat de Windows referitor la actualizări. Dacă se 

efectuează o actualizare a Windows-ului, System Restore creează, de asemenea, un 

punct de verificare înaintea instalării actualizării. Acest punct va fi creat doar la 

instalare şi nu la copierea actualizării. Punctele astfel create pot servi situaţiilor în care 

actualizările cauzează un conflict cu alte programe sau componente. 

 Puncte de verificare create manual. Utilizatorul poate crea în orice moment puncte de 

verificare ce poartă denumiri definite de acesta. Astfel de puncte sunt utile când se 

anticipează efectuarea unui număr mare de modificări ce pot afecta stabilitatea 

sistemului. 

În orice moment se pot anula efectele unei restaurări; anularea se face automat doar atunci 

când System Restore eşuează în restaurarea unui anumit punct de verificare. 
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Protecţia fişierelor se poate realiza şi prin File Signature Verification care identifică fişierele 

ce nu corespund din punctul de vedere al semnăturii şi furnizează următoarele informaţii: 

nume, locaţie, data modificării, tipul fişierului şi versiunea. 

Cu opţiunea de hibernare, PC-ul poate fi stins în siguranţă, chiar dacă sunt deschise fişiere 

nesalvate. Când sistemul este repornit, totul revine la starea în care a fost înainte de a fi oprit. 

Hibernarea poate fi configurată să înceapă după un anumit număr de minute în care PC-ul nu 

a fost folosit. În această stare, PC-ul est ferit de degradare fizică, deoarece se comportă din 

aproape toate punctele de vedere ca şi calculator oprit. 

Opţiunea Standby este folosită îndeosebi pentru conservarea energiei, fiind utilă sistemelor 

portabile ce folosesc baterii sau acumulatoare. Spre deosebire de hibernare, Standby-ul 

opreşte doar discul şi monitorul, plasând sistemul într-o stare de consum minim de energie. 

Singura avertizare este aceea că Stanby-ul nu salvează conţinutul memoriei, astfel încât la o 

mică întrerupere de curent, informaţiile din memorie se pierd instantaneu. Aşadar, este 

recomandat ca înainte de intrarea în Standby, toate fişierele deschise să fie salvate. 

 

Programul de asistență Wizard 

Windows XP îmbunătăţeşte sistemul de Help incluzând numeroase programe de asistenţă de 

tip wizard printre care se numără şi Home Networking, destinat celor care îşi instalează o reţea 

acasă (între camere, între apartamente sau între blocuri). Wizard-ul creează o dischetă cu 

configuraţia, dischetă ce poate fi folosită pentru a include în reţea un alt calculator. Wizard-ul 

Network Connection asistă în crearea conectărilor prin telefon la Internet, în reţeaua locală 

etc. Se pot seta protocoalele şi serviciile necesare pentru fiecare conectare în parte, având mai 

mult control asupra configurărilor calculatorului pentru lucrul în reţea. Există încorporat în 

sistem şi un Internet Connection Wizard care asistă la setarea unui Internet Provider şi 

instalarea software-ului necesar. 

Directorul My Network Places conţine locaţiile cel mai recent vizitate. Când se lucrează într-o 

reţea, se pot afla uşor resursele reţelei care se foloseşte. Folosind facilitatea Search For 

People, se pot localiza persoane în Windows Address Book. 

Interconectarea PC-ului cu scannere şi camere foto digitale se face prin intermediul 

protocolului WIA (Windows Image Aquisition); pentru o cameră digitală compatibilă, permite 

managementul imaginilor fără ca acestea să fie transferate pe calculator, iar procesul de 

scanare este mult simplificat de prezenţa unui Wizard. 

Windows XP include Outlook Express 6.0 pentru citirea şi gestionarea e-mail-ului. Sistemul 

conţine şi diferite facilităţi pentru trimiterea, recepţionarea, direcţionarea către imprimantă sau 

monitor, a fax-urilor.  

Organizarea conferinţelor pe internet se poate face cu programul Microsoft NetMeeting. 

Includerea MSN Messenger-ului permite interacţiunea utilizatorilor pentru o serie de jocuri 

on-line. Există o serie de servicii sau de site-uri la care accesul se poate face prin intermediul 

unui .NET passport care poate fi creat utilizând un cont existent pe Microsoft Hotmail sau 

prin intermediul MSN Messenger şi a unei legături la Internet. 

Folosind Windows XP, există mai multe posibilităţi de conectare a calculatorului la o reţea: 

 cuplarea la un alt calculator folosind o conectare directă prin cablu; conectarea 

directă prin cablu reprezintă o legătură a porturilor de I/O a două calculatoare, 

legătură realizată cu un singur cablu şi nu prin modem-uri sau alte interfeţe. 
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 legarea la o reţea privată folosind un modem, un adaptor ISDN (Integrated 

Services Digital Network – o linie de telefon digitală folosită la obţinerea unei 

lăţimi de bandă mai mare). 

 legarea la o reţea folosind o conectare VPN (Virtual Private Network). VPN 

reprezintă o extensie a unei reţele private care cuprinde legături încapsulate, 

criptate şi autentice, cu reţelele publice sau private de pe Internet.  

Pentru conectarea la un LAN (Local Area Network), sunt necesare următoarele resurse: 

 software-ul client care conectează calculatorul la un server. De exemplu, Client 

for Microsoft Networks pentru conectarea la o reţea Microsoft; 

 software-ul de service care asigură accesul la resursele reţelei; 

 protocolul de reţea care reprezintă limba în care comunică calculatorul pe 

reţea. Pentru a comunica unul cu celălalt, calculatoarele trebuie să folosească 

acelaşi protocol (de exemplu, TCP/IP). 

Dacă PC-ul este legat fizic la o reţea în timpul operaţiei de Setup, Windows XP detectează 

automat placa de reţea şi instalează driver-ul cel mai apropiat de cerinţele plăcii dacă nu chiar 

cel al plăcii. 

Când se activează Network Connection Wizard se afişează următoarele opţiuni: 

 Dial-up către o reţea privată prin intermediul unui modem şi a unei linii 

telefonice, sau printr-o linie ISDN; opţiunea se poate folosi pentru a realiza 

transferuri de pe reţeaua de la locul de muncă; 

 Dial-up către Internet prin intermediul unui modem şi a unei linii telefonice, 

sau printr-o linie ISDN. Se poate folosi această opţiune pentru a conectarea la 

un ISP (Internet Service Provider); 

 Conectarea la o reţea privată prin Internet poate folosi ISP pentru conectare la 

o reţea privată, prin care se creează o conectare prin intermediul unei VPN, 

prin Internet între calculatorul de acasă şi reţeaua de la locul de muncă. 
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4.5. Sistemul de operare WINDOWS 7 

 

Dezvoltare 

Inițial, drept succesor pentru Windows XP și Windows Server 2003 a fost planificată o 

versiune de Windows numită intern "Blackcomb". Caracteristicile majore ale lui Blackcomb 

sunt căutarea și interogarea mai eficientă a datelor precum și un sistem avansat de stocare pe 

discul dur (sistem de fișiere) numit WinFS. Blackcomb a înaintat însă mai încet decât 

prevăzut; de aceea pentru anul 2003 a fost anunțată suplimentar o versiune intermediară 

numită „Longhorn”, pusă pe piață mai târziu sub numele Windows Vista. Până la mijlocul 

anului 2003 Longhorn a atins câteva dintre caracteristicile prevăzute inițial doar pentru 

Blackcomb. După ce trei viruși majori au profitat de greșelile din sistemele de operare 

Windows într-o scurtă perioadă de timp, în anul 2003 Microsoft a schimbat prioritățile de 

dezvoltare, oprind dezvoltarea Longhorn-ului în favoarea dezvoltării de noi pachete service 

pack pentru Windows XP și Windows Server 2003. Dezvoltarea Longhorn-ului (Vista) a 

fost repornită abia în septembrie 2004. 

La începutul anului 2006 numele de cod „Blackcomb" a fost schimbat în „Vienna”, și în 2007 

schimbat din nou în "Windows 7". În 2008 Microsoft a anunțat că Windows 7 va fi, de 

asemenea, și denumirea oficială a noului sistem de operare.  

Microsoft a folosit o serie întreagă de instrumente noi pentru măsurarea performanței în mod 

continuu, pentru a detecta mai repede porțiunile de cod din Windows 7 ineficiente sau 

insuficient performante. 

Vicepreședintele general Bill Veghte a declarat că Windows 7 nu va avea niciun fel de 

probleme de compatibilitate, în comparație cu Windows Vista, care a suferit de pe urma 

acestora. Vorbind despre Windows 7 la 16 octombrie 2008, directorul executiv al companiei 

Microsoft, Steve Ballmer, a confirmat compatibilitatea dintre Vista și Windows 7. Ballmer a 

confirmat de asemenea relația dintre Vista și Windows 7, care indică faptul că, practic văzut, 

Windows 7 va fi o versiune îmbunătățită de Vista. 

 

Caracteristici noi și schimbate 

Windows 7 include o serie de caracteristici noi, cum ar primi pași în atingerea cu mâinile, 

vorbirea, și recunoașterea scrisului de mână, suport pentru hard disk-uri virtuale, performanță 

îmbunătățită pe procesoarele multi-core, performanța boot-ului îmbunătățită, și îmbunătățiri 

ale nucleului (kernel). Windows 7 adaugă suport pentru sisteme care folosesc multiple plăci 

grafice heterogene de la diferiți furnizori, o nouă versiune a Windows Media Center, un 

Gadget pentru Windows Media Center, caracteristici media îmbunătățite, XPS Essentials 

Pack și Windows PowerShell deja incluse, și un „Calculator” reconceput cu capabilități 

multlinii inclusiv Programmer (Programator) și Statistics (Statistici), moduri împreună cu 

unitatea de conversie. Multe elemente noi au fost adăugate în Control Panel, incluzând 

ClearType Text Tuner, Display Color Calibration Wizard, Gadgets, Recovery, 

Troubleshooting, Workspaces Center, Location and Other Sensors, Credential Manager, 

Biometric Devices, System Icons, și Display. Windows Security Center a fost renumit 

Windows Action Center (Windows Health Center și Windows Solution Center în build-urile 

de mai devreme) care cuprinde atât securitate, cât și întreținerea calculatorului. 

Bara de sarcini are cele mai uriașe schimbări vizuale, în cazul în care bara de instrumente 

Quick Launch a fost înlocuită cu aplicațiile „de prins” în taskbar. Butoanele pentru aplicațiile 

prinse sunt integrate cu butoanele sarcinilor. Aceste butoane, de asemenea, activează funcția 

Jump Lists pentru a permite un acces ușor la sarcinile comune. Bara de sarcini reinventată 
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permite și reordonarea butoanelor de pe ea. În adiacență cu ceasul sistemului există un buton 

dreptunghiular pentru noua facilitate „Peek”. Mișcarea cursorului asupra acestui buton face ca 

toate toate ferestrele active să devină transparente pentru o previzualizare rapidă a suprafeței 

de lucru. Făcând click pe acest buton are ca efect minimizarea ferestrelor active. Spre 

deosebire de windows Vista, frontierele ferestrelor și a barei de aplicații nu își schimbă 

culoarea când o fereastră este mărită când este aplicat stilul Windows Aero. În schimb aceste 

ferestre rămân transparente.Pentru programatori, sistemul de operare Windows 7 include o 

nouă interfață de rețea Application-Programming-Interface care are suport pentru crearea 

serviciilor web bazate pe protocolului de accesare simplă a obiectelor Simple Object Access 

Protocol (spre deosebire de serviciile web bazate pe platforma .NET), caracteristici noi care 

vor reduce timpul pentru instalarea aplicațiilor, reducerea cererilor de control asupra 

conturilor de utilizator, dezvolare simplificată la fișierele de instalare, suportul global 

îmbunătățit prin serviciul lingvistic numit Extended Linguistic Services API.  

 

Sistemul de operare Windows 7 este simplu, rapid și antrenant. Modalităţi mai bune de a găsi 

şi a gestiona fişierele, cum ar fi Listele rapide şi examinări îmbunătăţite ale barei de 

activități vin în ajutorul parcurgeri mai repide a unor activităţi zilnice. Windows 7 este 

proiectat pentru o performanţă mai rapidă şi mai fiabilă, astfel încât calculatorul să 

funcţioneze aşa cum se dorește. Cu ajutorul suportului pe 64 de biți, este posibil să se profite  

la maximum pe cele mai noi computere puternice. Caracteristici grozave, cum ar fi Grup de 

domiciliu, Windows Media Center şi Windows Touch  fac posibile lucruri noi.  

 

Resursele minimale pe care le necesită un sistem de operare Windows 7:  

 Procesor de 1 GHz sau mai rapid pe 32 biți (x86) sau 64 de biți (x64) 

 1 gigaoctet (GO) RAM (pe 32 de biți) sau de 2 GO (pe 64 de biți)  

 Spațiu disponibil pe hard disk de 16 GO (pe 32 de biți) sau de 20 GO (pe 64 de biți)  

 Dispozitiv grafic DirectX 9 cu driver WDDM 1.0 sau mai recent.  

 

Funcționalitatea produsului și grafica pot varia în funcție de configurația sistemului. Unele 

caracteristici pot necesita hardware complex sau suplimentar. Iată câteva cerințe 

suplimentare necesare pentru a utiliza anumite caracteristici: 

 În funcție de rezoluție, redarea video poate necesita memorie suplimentară și hardware 

grafic avansat;  
 Unele jocuri și programe pot necesita placă grafică compatibilă cu DirectX 10 sau mai 

mult pentru performanță optimă;  
 Pentru unele funcționalități Windows Media Center, pot fi necesare un tuner TV și 

hardware suplimentar; 
 Windows Touch  și Tablet PC-urile necesită hardware specific;  
 Grupul de domiciliu necesită o rețea și computere care execută Windows 7; 
 Crearea de DVD-uri/CD-uri necesită o unitate optică compatibilă ; 
 BitLocker necesită Trusted Platform Module (TPM) 1.2;  
 BitLocker To Go necesită o unitate flash pentru USB; 
 Windows XP Mode necesită în plus 1 GO de RAM și 15 GO de spațiu suplimentar 

disponibil pe hard disk; 
 Muzica și sunetele necesită ieșire audio.  

 

http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/64-bit-support
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/directx-11
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/directx-11
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/bitlocker
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/bitlocker
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/windows-xp-mode
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Computere cu procesoare multi-core: 

Windows 7 a fost proiectat să funcționeze cu procesoarele multi-core din prezent. Toate 

versiunile pe 32 de biți de Windows 7 pot accepta un număr de până la 32 de nuclee de 

procesor, în timp ce versiunile pe 64 de biți pot accepta până la 256 de nuclee de procesor.  

Computerele cu mai multe procesoare (CPU): 

Serverele comerciale, stațiile de lucru și alte computere din gama de vârf pot avea mai mult de 

un singur procesor fizic. Windows 7 Professional, Enterprise și Ultimate permit două 

procesoare fizice, oferind maximum de performanță pe aceste computere. Windows 7 Starter, 

Home Basic și Home Premium vor recunoaște un singur procesor fizic. 

 

Windows 7 a fost proiectat pe baza feedbackului primit de la clienți, pentru a încorpora sute 

de îmbunătățiri, mari și mici. De la comutarea între programe până la înregistrarea TV, 

Windows 7 simplifică modul în care utilizați computerul și modul prin care computerul se 

conectează cu lumea.  

Windows 7 face acțiunile de bază mai simple decât oricând. Cu Grupul de domiciliu, este 

mult mai simplu să se partajeze muzică, documente, imprimante și orice altceva cu celelalte 

computere care execută Windows 7 într-o casă. Windows Căutarea scutește de corvoada de a 

căuta în foldere și subfoldere pentru a găsi anumite lucruri. Examinările mai bune din bara de 

activități vă oferă o imagine deosebită a elementelor deschise și Listele rapide vă arată 

fișierele recente printr-un singur clic cu butonul din dreapta.  

 

 

 

 

Windows 7 a fost proiectat să ajute un calculator să intre în starea de repaus și să își reia 

activitatea mai rapid. Windows 7 deține suport pentru cele mai recente progrese din domeniul 

hardware, cum ar fi lucrul pe 64 de biți, procesoarele cu mai multe nuclee și utilizarea 

îmbunătățită a memoriei, contribuind la un maxim de performanță hardware.  

http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/windows-taskbar
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/windows-taskbar
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Odată ce se obține calculatorul cu parametrii corespunzători unele dintre noile caracteristici 

deosebite sunt nemaipomenite. Există posibilitatea de conectare la rețele, aflate la domiciliu, 

la serviciu sau la cafenea, cu doar câteva clicuri, iar cu Windows Touch (și hardware-ul 

potrivit) se poate chiar folosi degetele pentru a frunzări fișiere, pentru a lucra cu imagini și 

chiar a „picta”.  

 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/64-bit-support
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/64-bit-support
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/touch
http://windows.microsoft.com/ro-RO/windows7/products/features/touch
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Comarație cu Windows XP și Vista 

 

Simplifică activitățile zilnice 

 

Caracteristică 

XP 

 

Vista 

 

Win 7 

 

Facilitate 

Bara de activități x x x 
Efectuarea mai ușoară a mai multor 

activități în paralel 

Windows Live 

Essentials x x x 

Conversați și partajați cu ajutorul 

programelor gratuite pentru fotografii, 

poștă electronică și mesagerie instant. 

Internet Explorer 8 x x x Navigați pe Web mai ușor și mai sigur 

Windows Search  x x Găsiți fișiere și programe pe loc. 

Liste rapide   x 

Deschideți programele și fișierele pe care 

le utilizați cel mai mult printr-un clic sau 

două. 

Vizualizare rețele 

disponibile   x 
Vă conectați la orice rețea fără fir 

disponibilă, cu doar trei clicuri. 

Peek, Scuturare, Fixare   x 
Navigați prin multe ferestre deschise mai 

rapid. 

Grup de domiciliu   x 
Partajați cu ușurință fișiere, fotografii și 

muzică, în rețeaua de domiciliu.  

Grup de domiciliu   x 
Partajați cu ușurință fișiere, fotografii și 

muzică, în rețeaua de domiciliu.  

Device stage   x 
Gestionați mai ușor imprimantele, 

aparatele de fotografiat și alte dispozitive. 

Windows Biblioteci   x 
Organizați multe fișiere, documente și 

fotografii, fără niciun pic de efort.  
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Funcționează așa cum dorim 

Caracteristică 

XP 

 

Vista 

 

Win 7 

 

Facilitate 

Desktop x x x Personalizați desktopul cu teme și fotografii. 

Asociere la domeniu x x x 
Vă conectați în condiții de siguranță sporită 

la rețelele de firmă. 

Suport pe 64 biți x x x 
Compatibil în întregime cu computerele pe 

64 de biți 

Windows XP Mode x  x Executați programe de afaceri Windows XP. 

Windows Defender  x x 
Apărare încorporată împotriva programelor 

spyware și a altor programe rău intenționate. 

BitLocker  x x 
Contribuiți la păstrarea confidențialității și a 

siguranței datelor dvs. 

Control Parental  x x 
Gestionați și monitorizați felul în care copiii 

utilizează computerul. 

Îmbunătățiri ale 

performanței   x 
Proiectat pentru repaus și reactivare mai 

rapidă. 

Management energetic   x 
Un management energetic îmbunătățit, 

pentru o durată de viață mai lungă a bateriei. 

 

Face posibile lucruri noi 

Caracteristică 

XP 

 

Vista 

 

Win 7 

 

Facilitate 

Windows Media 

Center x x x Vizionați și înregistrați emisiuni TV pe PC 

Windows Live Movie 

Maker  x x 
Creați și partajați filme și expuneri de 

diapozitive în câteva minute.  

DirectX11redare  x x 
Obțineți cele mai realiste grafici de jocuri și 

multimedia intense. 

Redare în flux în casă   x 

Redați în flux muzică, fotografii și fișiere 

video pe alte calculatoare, pe sisteme stereo 

sau pe televizoare  în casă.  

Redare media în flux 

la distanță   x 
Conectați-vă la biblioteca media de pe 

computerul de acasă, când sunteți plecat.  

Windows Touch   x Se poate cupla un ecran tactil 
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Variante Win 7 

 

Caracteristici 
Home 

Premium 

Home 

Premium 

N 

Profesional 
Profesional 

N 
Ultimate 

Ultimate 

N 

Navigare îmbună-

tățită de pe desktop x x x x x x 

Rapiditate la  por-

nire și în găsirea de 

documente 
x x x x x x 

Internet Explorer 8 x x x x x x 

Internet TV - 

gratuit x  x  x  

Rețea – grup de 

domiciliu x x x x x x 

Windows XP 

Mode   x x x x 

Rețea - Asociere la 

domeniu   x x x x 

Copiere de rezervă 

și restaurare a 

rețelei de domiciliu 

sau de la birou 

  x x x x 

Protejarea datelor - 

BitLocker     x x 

Lucrul în 35 limbi     x x 

 


