ELEMENTE DE INTERFATA ALE UNUI SISTEM DE OPERARE
Sistemul de operare Windows 7
•Cel mai utilizat sistem de operare la ora actuala
•Locul II Windows XP
•Locul III Windows Vista
•Windows 7 si XP sunt cele mai utilizate in procent de peste 80% la nivel mondial

Interfata grafica cu utilizatorul
•desktop – spatiul de lucru
•apare dupa incarcarea sistemului de operare
•este format din:
•background – fundal
•suprafata pe care se gasesc restul elementelor grafice
•icons – pictograme
•mici imagini asociate aplicatiilor instalate, fisierelor sau resurselor hardware
•prin dublu click cu butonul stanga al mouse-ului se lanseaza in executie aplicatia
corespunzatoare
•taskbar – bara de sarcini este formata din:
•butonul de start
•Bara quick launch – lansare rapida a aplicatiilor
•Notification area – zona de notificare

Butonul de start
•Permite deschiderea meniului Start divizat in doua coloane
•In partea de sus avem denumirea contului utilizatorului curent si o pictograma asociata acestuia
•Coloana din partea stanga contine lista celor mai utilizate aplicatii
•Optiunea All Programs contine lista completa a aplicatiilor instalate
•Coloana din partea dreapta contine scurtaturi spre obiecte predefinite ca My Documents, My
Computer, Control Panel
•In partea de jos avem un buton cu diverse optiuni cum ar fi
•Log Off – iesire din contul utilizatorului curent
•Shut down – oprire calculator
•Restart – repornire calculator

Spatiul de lucru

Alte elemente de interfata grafica
•Bara de lansare rapida
•Contine scurtaturi spre aplicatiile utilizate cel mai frecvent
•Trebuie configurata de utilizator
•Zona de notificare
•Contine mesaje de atentionare emise de sistemul de operare
•Contine pictogramele aplicatiilor care lucreaza in fundal
•Antivirusi
•Dispozitive de stocare mobile
•Volumul de la placa de sunet
•Ora si data

Ferestre
•Apar la deschiderea oricarui program
•De aici vine si numele sistemului de operare
•De exemplu pentru a rula aplicatia Microsoft Word se procedeaza astfel:
•Se apasa butonul de start
•Se selecteaza optiunea All Programs
•Se selecteza pictograma Microsoft Word
•Dupa care apare fereastra aplicatiei
•Pe bara de sarcini vom avea un buton cu numele aplicatiei

•Se pot deschide mai multe ferestre simultan
•Trecerea de la o fereastra la alta se face folosind combinatia de tasta Alt+Tab urmata de
apasarea repetata atastei Tab pana la selectarea aplicatiei dorite

Structura unei ferestre
•Bara de titlu
•Afiseaza denumirea aplicatiei sau a dosarului sau fisierului deschis
•Contine 3 butoane
•Minimizare
•Maximizare/restaurare
•inchidere
•Ribbon
•Fosta bara de meniuri din aplicatiile mai vechi
•Contine optiunile aplicatiei grupate
•Bara de derulare
•Orizontala sau vertical
•Permite deplasare in cadrul unei ferestre pentru a observa informatii in afara zonei
vizibile
•Margini
•Permit redimensionarea ferestrei
•Pozitionare cursor pe una din margini
•Apare o sageata dubla
•Se mentine butonul din stanga mouse-ului apasat si se redimensioneaza fereastra
•Casetele de dialog
•Ferestre de dimensiuni reduse
•configurarea de parametri
•Alegerea de optiuni

Utilizarea mouse-ului
•Folosit la interactiunea cu sistemul de operare prin selectarea elementelor interfetei
•Are doua butoane
•Butonul stang
•Click simplu
•lansare in executie aplicatie ce are pictograma pe bara
•Apasare buton

•Selectie meniu
•Dublu click
•Lansare in executie aplicatie ce are pictograma pe desktop
•Tehnica drag and drop
•Trage si plaseaza
•Permite mutarea obiectelor (cataloage, fisiere, pictograme)
•Selectie obiect cu butonul stang
•Mentinere buton si mutare obiect in locatia dorita
•Eliberare buton
•Selectia multipla
•Mentinere tasta Ctrl apasata
•Click cu butonul stang pe multiple obiecte
•Eliberare tasta Ctrl
•Accesarea meniului contextual
•Click simplu cu butonul drept
•Meniul depinde de obiectul peste care este pozitionat mouse-ul
Exemplu – meniu contextual pe desktop

Exemplu – meniu contextual pe fisier

Lansarea in executie a unui program
•Dublu click cu butonul stang pe pictograma programului dorit de pe Desktop
•Se apasa butonul Start, apoi All Programs
•Se cauta pictograma programului dorit
•Peste care se executa click simplu cu butonul din stanga
•Utilizarea optiunii Run din meniul de start
•Apare caseta de text Open
•in care se scrie numele programului
•Se utilizeaza optiunea Browse pentru localizare
•Se apasa butonul OK

Exemplu lansare in executie Windows Explorer

Optiunea de cautare Search
•Cantitatea de date stocată este din ce în ce mai mare
•Căutarea se face după denumirea sau o parte din denumirea fişierului
•Se foloseşte opţiunea Search din meniul Start:

Căutarea de fişiere in Windows 7
Utilizare scurtături
•O scurtătură (comandă rapidă, shorcut) – este o pictogramă care are în colţul din stânga-jos o
săgeată:

•Pentru a crea o scurtătură asociată unui program pe desktop trebuie găsită locaţia acestuia şi
folosită una din următoarele metode:
•cu opţiunea Create Shortcat („Crează scurtătură”)
•Drag and drop („trage şi plaseză”) – după eliberarea butonului mouseului se alege
opţiunea Create Shortcut Here
•Folosind opţiunea New („Nou”) – prin clic dreapta pe spaţiul de lucru se aleg opţiunile
(New - > Shortcut)
Exemplu creare scurtătură

Redenumire şi ştergere scurtătură
•Redenumire
•Se poziţionează cursorul desupra scurtăturii
•Clic dreapta
•Se alege Rename („Redenumire”)
•Se scrie noul nume
•Ştergere
•Metoda I: la fel ca şi la redenumire cu deosebirea că se alege opţiunea Delete („Şterge”)
•Metoda II: se selectează scurtătura cu clic stânga şi se apasă Delete pe tastatură
•Metoda III: se poziţionează cursorul deasupra scurtăturii, se ţine apăsat butonul stâng şi
se deplasează deasupra pictogramei Recycle Bin („containerul de reciclare”)

Task Manager
•Aplicaţia Task Manager (Managerul de activităţi) permite monitorizarea: aplicaţiilor, proceselor
care rulează, a performanţelor calculatorului, a stării reţelei şi a utilizatorilor activi
•Aplicaţia se lansează prin:
•combinaţia de taste CTRL+ALT+DEL şi selectare Start Task Manager sau
•combinaţia CTRL+SHIFT+ESC sau
•Clic dreapta pe bara de Start şi selectare Task Manager

Task Manager
•Afişează informaţii despre procesele care rulează în sistem:
•Applications
•Processes
•Services
•Performance
•Networking
•Users

Tab-ul Applications
•Se poate închide o aplicaţie atunci când aceasta nu mai răspunde, în coloana Stare este afişat
mesajul „Not Responding”
•Pentru închiderea aplicaţiei se foloseşte butonul End Task
•Aplicaţiile se pot comuta între ele cu butonul Switch To
•Pentru a porni/reporni un program se foloseşte butonul New Task
•Se va deschide o casetă de dialog „Create New Task” în care se va scrie numele
programului dorit
Tab-ul Applications şi pornirea unui program

Tab-ul Processes
•Permite vizualizarea proceselor şi a informaţiilor despre acestea:
•Numele utilizatorului
•Încărcarea procesorului

•Cantitatea de memorie folosită
•Cu opţiunea View -> Select Columns se pot selecta şi alte câmpuri
•Câteva procese cunoscute ale sistemului
•Explorer
•Winlog
•Csrss
•Svchost

Procese cunoscute ale sistemului
•Explorer – asigură interfaţa grafică a sistemului de operare (desktop, bara de sarcini); nu este un
proces critic; se găseşte în C:\Windows
•Winlog – este o componentă a subsistemului de autentificare în Windows; se găseşte în
C:\Windows\System32
•Csrss (Client/Server Run-time Subsystem) – este responsabil pentru gestionarea majorităţii
funcţiilor
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•Svchost (Generic Host Process for Win32 Services) – se ocupă cu gestiunea serviciilor din
Windows (Automatic Updates, Windows Firewall, Plug and Play, Windows Themes); locaţia
este în C:\Windows\System32

Tab-ul Performance
•Furnizează informaţii despre încărcarea de către calculator a resurselor sistemului
•Conţine două grafice în partea superioară ce afişează încărcarea curentă a procesorului şi
istoricul ultimelor minute

•Două grafice în partea inferioară ce prezintă volumul curent de memorie utilizată şi istoricul
ultimelor minute

Tab-ul Performance

Tab-ul Networking
•Oferă informaţii despre utilizarea reţelei/reţelelor ca şi procent din rata de transfer maximă
•Ratele de transfer sunt utile:
•La navigarea pe Internet
•La descărcarea unui fişier de pe Internet

Tab-ul Users
•Este util pentru vizualizarea utilizatorului/utilizatorilor conectaţi la calculator
•De obicei este conectat un singur utilizator
•Sunt conectaţi mai mulţi când se foloseşte opţiunea de acces de la distanţă

Control Panel
•Aplicaţia Control Panel (Panoul de control) permite accesul la setările sistemului de operare
Windows prin care se configurează aspectul şi funcţionarea acestuia
•Lansarea aplicaţiei se face prin clic stânga pe butonul Start şi selectarea din meniu a opţiunii
Control Panel

Control Panel – Category

System and Security
•Această secţiune se ocupă cu funcţionarea de ansamblu şi stabilitate/securitate a Windows 7
•Aici se pot verifica setările de sistem, se poate administra setările Windows Update, opţiunile de
consum precum şi accesul la alte instrumente administrative
•Această secţiune conţine:
•Acţion Center (Centrul de acţiune)
•Windows Firewall („paravanul de protecţie Windows”)
•System (setări de sistem)
•Windows Update
•Power Options (Opţiuni de alimentare)
•Backup and Restore (Salvare şi restaurare)
•BitLocker Drive Encription (unitate criptare)
•Administrative Tools (Instrumente de administrare

Network and Internet
•Această opţiune se utilizează când se doreşte modificarea modului în care computerul
interacţionează într-o reţea
•Se gestionează setările reţelei, configurarea şi utilizarea reţelei de domiciliu (Homegroup)
pentru a interacţiona cu alte calculatoare
•Această secţiune conţine:
•Network and Sharing Center (Centru de reţea şi partajare)
•Homegroup (grup de domiciliu)

•Internet Options (opţiuni de internet)

Hardware and Sound
•Această opţiune permite modificarea setărilor pentru toate componentele hardware conectate la
computer.
•Acestea includ imprimante, scanere, mouse, tastatură, boxe, camere digitale, dispozitive audio,
controlere de jocuri şi modemuri
•Secţiunea conţine:
•Devices and Printers (Dispozitive şi imprimante)
•AutoPlay
•Sound
•Power Options
•Display

Programs
•În această secţiune se pot instala sau dezinstala programe terţe sistemului de operare
•Se pot seta ce programe să fie asociate cu un anumit tip de fişiere
•Se pot gestiona Gadget-uri
•Secţiunea conţine:
•Programs and Features (Programe şi caracteristici)
•Default Programs (Programe implicite)
•Desktop Gadgets

User Accounts and Family Safety
•Gestionarea utilizatorilor de pe calculator
•Aceste opţiuni sunt utile în cazul în care calculatorul folosit acasă sau la serviciu este partajat cu
mai multe persoane
•Pentru administrarea datele personale se poate folosi Windows CardSpace şi Credential
Manager
•Secţiunea cuprinde:
•User Accounts (Conturi utilizator)
•Parental Controls
•Windows CardSpace
•Credential Manager

Appearance and Personalization
•Aici se poate ajusta aspectul calculatorului
•gestiona cum arată meniul Start
•ajusta numărul de elemente vizuale
•personaliza cum să se afişeze conţinutul unui dosar
•vizualiza fonturile instalate pe calculator
•Secţiunea conţine:
•Personalization (Personalizare)
•Display (Afişare)
•Desktop Gadgets
•Taskbar and Start Meniu (Bara de activităţi şi meniul Start)
•Ease of Access Center
•Folder Options (Opţiuni pentru dosare)
•Fonts (Fonturi)

Clock, Language, Region
•Această opţiune este folosită pentru a modifica data şi ora, se poate modifica limba instalată pe
calculator sau se pot modifica alte opţiuni regionale, cum ar fi moneda şi formatele de numere.
•În această secţiune se găsesc:
•Date and Time (Data şi Ora)
•Region and Language (Regiunea şi Limba)

Ease of Access
•Windows 7 include o serie de opţiuni diferite pentru utilizatorii diferiţi.
•Îmbunătăţirea contrastului
•Opţiuni text-to-speech (text - > vorbire)
•Opţiuni de acces deplin la Windows
•În această secţiune găsim:
•Ease of Access Center
Noţiuni de bază de navigare
•Când se deschide Panoul de control, toate categoriile principale de opţiuni sunt scrise cu verde,
iar opţiunile din categorii cele mai frecvent utilizate sunt scrise cu albastru.

•Exemplu:
•Când se face clic pe o categorie , va apărea un panou de navigare în partea stângă a ferestrei.
Acest panou arată unde vă aflaţi în raport cu alte categorii.
•Pentru întoarcerea la meniul principal facem clic pe link-ul din stânga sus („Control Panel
Home”)

Vizualizarea unei categorii Meniul principal

Noţiuni de bază de navigare
•Unele opţiuni Control Panel pot să aibă în partea stângă o mică pictogramă. Aceste opţiuni pot
fi modificate doar de către administratorii de calculator şi pot să fie protejate prin parolă.

•Pentru o listă completă a tuturor comenzilor din Control Panel se face clic pe caseta combo
„View by” şi se selectează „Large sau Small icons”:

Control Panel – Large Icons

Personalizarea calculatorului
•Plăcile grafice şi chipset-urile grafice au capacitatea de a afişa milioane de culori şi efecte
vizuale
•Windows 7 profită de această capacitate tehnologică şi permite crearea unor interfeţe luminoase
şi pline de culoare
•Pentru personalizare se accesează: Start -> Control Panel -> Appearance and Personalization ->
Personalization
•Se mai poate accesa acestă opţiune prin clic dreapta pe desktop şi clic pe Personalize

Personalize

Desktop Background
•În partea de sus a opţiunii Desktop Background (Fundal), se poate folosi caseta combo pentru a
alege sursa pentru fundal. De asemenea se poate selecta butonul Browse pentru a selecta alt
dosar care conţine imagini.

Desktop Background
•Se pot selecta una sau mai multe imagini din listă pentru a fi folosite ca şi fundal
•Pentru a selecta mai multe imagini se bifează căsuţa combo din stânga sus de la fiecare imagine
dorită.

Desktop Background
•Tot aici se poate ajusta dimensiunea imaginii afişate
•Această opţiune forţează imaginea la diferite rezoluţii ale ecranului
•De asemenea se poate seta intervalul de timp la care să se schimbe fundalul din imaginile alese

Window color
•Aici se poate selecta o culoare
•Se poate activa sau dezactiva bordura ferestrei
•Intensitatea culorii
•Se poate stabili o culoare proprie prin opţiunea „Show color mixer”

Sounds
•Se pot alege dintr-o serie de sisteme de sunet
•Se foloseşte caseta combo „Sound Scheme”
•Sistemele de sunet redau diferite sunete la anumite acţiuni (pornire Windows, golire coş de
gunoi, apariţia unei ferestre de avertizare, etc.)

Screen saver

•Windows-ul vine cu câteva screen savere (protecţie ecran) care sunt automat activate după o
anumită perioadă de nefolosire a calculatorului
•Se poate selecta screen saver-ul dorit, se poate modifica, se poate aplica parolă, etc.
Modificarea rezoluţiei ecranului
•Monitoarele sunt de trei tipuri:

•Cu tub catodic (CRT, care arată ca un televizor)

•Cu cristale lichide (LCD, ecran plat)

•Cu diodă emițătoare de lumină (LED)
Modificarea rezoluţiei ecranului
•În funcţie de dimensiunea monitorului se poate regla cantitatea de informaţii care pot să încapă
pe ecran prin modificarea numărului de pixeli (puncte individuale de culoare care alcătuiesc
ecranul)
•Schimbarea cantităţii de pixeli se numeşte schimbarea rezoluţiei
•Rezoluţia este măsurată în pixeli orizontal x vertical
•Rezoluţia implicită în Windows 7 este 1024x768 pixeli, perfectă pentru un monitor de 17”
•Monitoarele de 19” sau 21” pot suporta rezoluţii mai mari

Modificarea rezoluţiei ecranului
•Pentru rezoluţii mai mari este nevoie şi de o placă grafică mai puternică
•Pentru modificarea rezoluţiei se parcurg următorii paşi:
•Control Panel
•Appearence and Personalization
•Ajust screen resolution (în tab-ul Display)

Modificarea rezoluţiei ecranului
•Aici se poate alege rezoluţia şi orientarea imaginii pe monitor:

Modificarea rezoluţiei ecranului
•Pentru a schimba rezoluţia se dă clic pe caseta combo Resolution şi se selectează o dimensiune:

Lucrul cu monitoare multiple
•Windows 7 este capabil să folosească diferite în acelaşi timp.
•Spaţiul de lucru va fi împărţit pe mai multe monitoare cu imagini de fundal diferite sau cu
aceiaşi imagine
•Pentru a folosi mai mult de un monitor trebuie instalat un adaptor pentru monitoare multiple
•La laptopu-uri este un port secund VGA la care se poate conecta un monitor extern:

•Plăcile grafice mai moderne şi mai noi au mai multe tipuri de porturi:
•VGA (Video Graphics Array) – aproape fiecare monitor are port-ul VGA. Acest port este de
obicei albastru, dar poate să fie şi negru
•S-Video (Separate Video) – acest format este rar folosit nesuportând rezoluţii mari
•DVI (Digital Video Interface) – este un format care înlocuieşte VGA. Este capabil să transfere
audio şi video prin acelaşi cablu (acestea sunt de obicei albe dar pot fi şi negre)

•HDMI (High Definition Multimedia Interface) – este o normă venită cu tehnologia modernă
(high definition)
•La fel ca şi DVI, HDMI poate purta informaţie atât vizuală cât şi audio prin acelaşi cablu
•Exista adaptoare de conversie între:
•HDMI -> DVI
•DVI -> HDMI

•Dacă există mai mult de un monitor conectat la calculator, fereastra de Screen Resoluţion va
arăta astfel:

•Dacă monitoarele nu sunt în ordinea dorită, acestea se pot muta fizic sau se poate da clic pe
numărul monitorului şi se poate trage numărul în locaţia dorită

•Odată ce monitoarele sunt la locaţia corectă, se pot schimba individual opţiunile acestora prin
selectarea monitorului dorit în partea de sus a ferestrei.
Opţiunile monitoarelor
•Display – selectează diferite monitoare conectate la calculator
•Resolution – schimbă rezoluţia monitorului selectat
•Orentation – alege între Landscape (mai lat) și Portrait (mai înalt). Anumite LCD-uri pot roti
imaginea la 90 de grade pentru o mai bună vizualizare a anumitor informaţii (ziare, broșuri)
•Multiple displays – se pot alege din următoarele opţiuni:
• Duplicate these displays – fiecare monitor arată același lucru

• Extend these displays – desktop-ul se întinde pe două monitoare
• Show desktop only on X – se va afișa tot doar pe monitorul X, iar restul de monitoare vor fi
dezactivate
Schimbarea schemei de sunete
•Windows-ul folosește fișiere .wav(wave) ca și formate de fișiere pentru sunetul sistemului
•Windows 7 include cateve scheme de sunet
•O colecţie de teme de sunete care se vor auzi când se va face anumită acţiune cu sistemul
•Pentru a auzi schemele de sunet disponibile din Control Panel vom da clic pe Hardware and
Sound după care clic pe “Change system sounds” care se găsește în tab-ul Sound

Schimbarea schemei de sunete
•Caseta de dialog pentru modificarea schemei de sunet este următoarea:
•Selectarea unei teme de sunet din caseta combo:
•Prin selectarea unei noi teme se vor înlocui toate sunetele Windows-ului cu sunetele temei
selectate
•De asemenea se poate selecta o acţiune din lista Program Event și se poate selecta Test pentru a
auzi sunetul

•Dacă se dorește schimbarea unui sunet cu altul, se folosește caseta combo Sounds pentru a
selecta un sunet diferit:
Schimbarea datei și a orei
•Pentru schimbarea datei și a orei în Control Panel se parcurg următorii pași:
•În Control Panel se dă clic pe “Clock, language, and Region” după care clic pe “Set the time
and date” în tab-ul Date and Time
•Clic pe butonul “Change date and time”:
•Se folosesc butoanele < și > pentru a schimba lună cu lună, după care se face clic pe zi pentru a
schimba data.
•Clic pe oră, minute sau secunde pentru a scrie timpul corect
•După modificări se apasă OK
•De asemenea se poate da clic pe ceasul din Taskbar (bara de Start) după care clic pe “Change
date and time settings”:
Setarea Volumului și a proprietăţilor sunetului
•Windows-ul permite schimbarea setărilor de volum pentru orice echipament conectat la
calculator.
•Cel mai simplu mod de a ajusta volumul este de a da clic pe icoana de volum din taskbar după
care clic și drag and drop în sus și în jos pe slide-ul volumului:
Setarea Volumului și a proprietăţilor sunetului
•Dacă se dă clic pe link-ul Mixer se va putea controla ieșirea audio pentru oricare din
dispozitivele și programele conectate:
•Pentru a modifica alte proprietăţi ale sunetului, din Control Panel se dă clic pe Hardware and
Sound după care clic pe “Manage audio devices”.
Pentru a modifica un dispozitiv audio se selectează dispozitivul și se dă clic pe Properties

Schimbarea comportamentului mouse-ului
• În Control Panel clic pe “Hardware and Sound” după care clic pe Mouse în tab-ul de Devices
and Printers
• Se va deschide o casetă cu proprietăţile mouse-ului:
Caseta de proprietăţi a mouse-ului
•Tab-ul Buttons:

•Sub textul “Button Configuration” se poate schimba operaţia butoanelor stânga și dreapta pentru
acomodarea cu persoanele stângace și dreptace
•Pentru ajustarea vitezei de dublu-clic se dă clic și se trage slide-ul după care pentru a testa se dă
dublu clic pe icoana folderului
•ClickLock permite selectarea și tragerea unui obiect fără a fi nevoie să se ţină apăsat butonul
stâng al mouse-ului tot timpul
Caseta de proprietăţi a mouse-ului
•Tab-ul Pointers
•Schimbă tipul de pointer al mouse-ului care poate fi folosit
•Se pot de asemenea descărca alte scheme de pointeri pentru o personalizare a calculatorului:
•Tab-ul Pointer Options
•Controlează comportamentul mouse-ului
•Controlează sensibilitatea pointerului la mișcarea mouse-ului
•Tab-ul Wheel
•Fiecare mouse vine echipat cu cel puţin o rotiţă scroll
•Cu ajutorul ei se poate vizualiza mai uşor informaţia de pe ecran
•Proprietăţile de scroll se pot ajusta din următoarea fereastră:
•Tab-ul Hardware
•Afişează informaţii tehnice despre mouse-ul conectat la calculator:

Setarea limbii sistemului
•Limba implicită a sistemului de operare Windows este American English
•Pentru a schimba limba de afişare a informaţiilor sistemului se parcurg următorii paşi:
•Clic pe „Cloc, Language, and Region”, după care clic pe „Change display language” în tab-ul
„Region and Language”
•Aici se dă clic pe „Install/uninstall languages”:

•Când se instalează sau dezinstalează o limbă se va lansa o fereastră unde se dă clic pe opţiunea
„Install display languages”:

Setarea limbii tastaturii
•Pentru modificarea limbii de scriere se dă clic pe „Region and Language” din Control Panel
după care se selectează opţiunea „Change keyboards or other input methods”
•După care se dă clic pe butonul „Change keyboards”, iar în fereastra care apare se pot
adăuga/şterge limbi disponibile pentru tastatură

