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Perspection, Inc.
Microsoft Windows 7 On Demand a fost creatã de cãtre instructorii ºi specialiºtii profesioniºti de la Perspection, Inc. la standardele pe care le aºteptaþi din partea editurii
Que. Suntem încântaþi sã vã prezentãm acest manual.
Perspection, Inc. este o companie de instruire în domeniul programelor software,
care oferã informaþii ºi cursuri de instruire cu scopul de a ajuta oamenii sã utilizeze
programele software cu mai multã eficienþã pentru a comunica, a lua decizii ºi a
rezolva probleme. Perspection scrie ºi editeazã cãrþi de instruire în domeniul software ºi dezvoltã cursuri de instruire multimedia ºi pe internet. Din 1991 pânã în
prezent am scris împreunã mai mult de 100 de manuale de calculator, unele dintre
acestea devenite bestselleruri, ºi am vândut peste 5 milioane de exemplare.
Aceastã carte înglobeazã expertiza de instruire a companiei Perspection, garantând obþinerea unor rezultate deosebite în pregãtirea dumneavoastrã. Vã veþi concentra asupra activitãþilor ºi aptitudinilor care vã sporesc productivitatea, lucrând, în
acelaºi timp, în ritmul pe care îl doriþi.
Vã invitãm sã vizitaþi site-ul web Perspection la adresa:

www.perspection.com.

Mulþumiri
Sarcina creãrii oricãrei cãrþi implicã talentul ºi efortul multor persoane care se strãduiesc, împreunã, sã lucreze cu termene limitã extrem de stricte ºi sã facã faþã unor
tensiuni greu de imaginat. Am dori sã mulþumim minunatei echipe responsabile
pentru realizarea acestei cãrþi: scriitorului, Steve Johnson, redactorului de specialitate,
Beth Teyler, corectorului, Holly Johnson, ºefului echipei de producþie, James Teyler,
precum ºi celei care a creat indexul, Katherine Stimson.
În ceea ce priveºte editura Que, am dori sã mulþumim lui Greg Wiegand ºi
Lorettei Yates pentru ºansa de a duce la bun sfârºit acest proiect, lui Cindy Teeters
pentru sprijinul administrativ ºi Sandrei Schoeder pentru sfaturile ºi sprijinul acordat în
domeniul producþiei.
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Despre autor
Steve Johnson a scris peste 45 de cãrþi diferite de software; printre acestea se
numãrã: Adobe Photoshop CS4 ºi CS3, Adobe Flash CS4 ºi CS3, Dreamweaver CS4
ºi CS3, Adobe InDesign CS4, Adobe Illustrator CS4, Microsoft Office 2007 ºi 2003,
Microsoft Windows Vista ºi XP, Microsoft Expression Web 2, Microsoft Office 2008
pentru Macintosh ºi Apple Mac OS X Snow Leopard. În 1991, dupã ce a lucrat în cadrul
Apple Computer ºi Microsoft, Steve a fondat Perspection, Inc., companie care editeazã
cãrþi ºi oferã instruire în domeniul software. Atunci când nu îºi petrece nopþile scriind,
Steve joacã golf, se ocupã cu grãdinãritul ºi îºi petrece timpul alãturi de soþia sa,
Holly, ºi de cei trei copii, JP, Brett ºi Hannah. Steve locuieºte împreunã cu familia în
Pleasanton, California, ºi, uneori, face vizite prietenilor de pe tot cuprinsul pãrþii de vest
a Statelor Unite.
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Dorim sã auzim veºti de la dumneavoastrã!
În calitate de cititor al acestei cãrþi, sunteþi cel mai important critic ºi comentator de
care putem avea parte. Preþuim opiniile dumneavoastrã ºi dorim sã aflãm ce am fãcut
bine, ce am putea îmbunãtãþi, care sunt domeniile în care aþi dori sã continuãm publicarea unor cãrþi ºi, bineînþeles, ne-ar face plãcere sã primim orice fel de alte pãreri pe
care aþi fi de acord sã ni le oferiþi.
Ca editor asociat al editurii Que, voi primi bucuros comentariile dumneavoastrã.
Îmi puteþi scrie direct sau prin e-mail pentru a mã anunþa ce anume v-a plãcut sau nu
v-a plãcut la aceastã carte, precum ºi ce am putea face pentru a îmbunãtãþi calitatea
cãrþilor noastre.
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Vã rog sã þineþi cont de faptul cã nu vã pot ajuta în legãturã cu niciun fel de probleme tehnice referitoare la subiectele prezentate în aceastã carte. Avem însã un departament de servicii pentru utilizatori, cãruia îi voi transmite întrebãrile tehnice legate
de aceastã carte.
Când ne scrieþi, nu uitaþi sã specificaþi titlul ºi autorul cãrþii, numele, adresa de
e-mail ºi numãrul dumneavoastrã de telefon. Voi parcurge cu mare atenþie comentariile dumneavoastrã ºi le voi discuta cu autorul ºi cu redactorii care au lucrat cartea.
Adresa de e-mail:

feedback@quepublishing.com

Adresã poºtalã:

Greg Wiegand
Que Publishing
800 East 96th Street
Indianapolis, IN 46240 USA

Pentru mai multe informaþii referitoare la aceastã carte sau la alt titlu Que, vizitaþi
site-ul nostru de internet la informit.com/register. Scrieþi codul ISBN (fãrã cratime) sau
titlul cãrþii în câmpul Search pentru a gãsi pagina pe care o cãutaþi.
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Sã pornim la lucru cu Windows 7
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Sã facem cunoºtinþã cu Windows 7
Pornirea Windows 7
Folosirea Windows Aero
Sã explorãm Windows Desktop
Utilizarea mouse-ului
Utilizarea mouse-ului pentru rezultate rapide
Utilizarea meniului Start
Folosirea barei de activitãþi
Utilizarea gadgeturilor de desktop
Administrarea Windows
Folosirea meniurilor, a barelor de instrumente
ºi a panourilor
Alegerea opþiunilor casetei de dialog
Utilizarea Ajutorului ºi asistenþei Windows
Comutarea utilizatorilor
Închiderea computerului
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Lucrul cu programele Windows

25

Pornirea ºi ieºirea dintr-un program
Modificarea modului în care porneºte un program
Utilizarea Windows Accesories (Accesoriile Windows)
Crearea unui document
Editarea textului
Formatarea textului
Setarea tabulatoarelor de paragraf
Setarea indentãrilor paragrafului
Examinarea ºi imprimarea unui document
Salvarea ºi închiderea unui document
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Inserarea caracterelor speciale
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Nou!

Efectuarea calculelor numerice
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Nou!

Rularea comenzilor
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Jocuri pe computer
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Nou!

Decuparea ecranului
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Nou!

Rularea programelor mai vechi
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Pãrãsirea unui program care nu rãspunde la comenzi
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Gestionarea fiºierelor ºi a directoarelor

53

Utilizarea ferestrei Explorer
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Nou!

Modificarea vizualizãrii în fereastra Explorer
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Nou!

Deschiderea ºi vizualizarea ferestrei Computer
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Vizualizarea ºi deschiderea documentelor
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Nou!

Lucrul cu biblioteci
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Nou!

Lucrul cu directoarele personale
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Navigarea între directoare
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Vizualizarea listei de directoare
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Modificarea aspectului ferestrei Explorer
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Nou!

Personalizarea panoului de navigare
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Organizarea fiºierelor în funcþie de titlul coloanei
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Cãutarea fiºierelor ºi a directoarelor
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Salvarea unei cãutãri
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Modificarea opþiunilor de cãutare
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Efectuarea unei cãutãri rapide
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Efectuarea unei cãutãri avansate
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Efectuarea cãutãrilor în limbaj natural
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Modificarea indexului pentru îmbunãtãþirea cãutãrilor
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Adãugarea proprietãþilor ºi a etichetelor pentru fiºiere
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Crearea ºi redenumirea fiºierelor ºi a directoarelor
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Copierea ºi mutarea fiºierelor ºi a directoarelor
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ªtergerea ºi restaurarea fiºierelor ºi a directoarelor
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Modificarea vizualizãrii listelor de fiºiere ºi de directoare
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Ascunderea fiºierelor ºi a directoarelor
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Modificarea opþiunilor de director
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Nou!

Personalizarea directoarelor de biblioteci
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Personalizarea directoarelor personale
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Partajarea fiºierelorºi a directoarelor cu alþi utilizatori
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Crearea unei comenzi rapide cãtre un fiºier
sau cãtre un director
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