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1. INTRODUCERE

1.1. Calculatorul personal

Ştiinţa  care  se  ocupă  cu  prelucrarea  informaţiilor  prin  intermediul  calculatoarelor  se  numeşte
informatică, iar geoinformatica reprezintă o subramură a informaticii, care ne ajută în prelucrarea datelor şi
informaţiilor geografice.

Calculatorul personal (PC-ul), numit şi sistem de calcul,  computer sau ordinator,  este un sistem de
prelucrare a informaţiei, mai exact o maşină de prelucrat date şi informaţii, conform unei liste de instrucţiuni,
caracterizată de un mod de funcţionare algoritmic (fig. 1). 

Fig. 1. Calculator personal (PC) (www.wikipedia.org)

Arhitectura calculatoarelor studiază modul în care sunt organizate şi conectate diferitele componente
hardware, în scopul obţinerii unui sistem sigur şi eficient.

Componentele unui PC se împart în două mari categorii şi anume: software (articole fine ce nu pot fi
văzute)  –  sistemul  de  programe  (SO  Windows,  MS  Word,  MS  Excel)  şi  hardware (obiecte  grele)  –
componente fizice (HDD, RAM etc.). Principalele componente ale calculatoarelor personale (fig. 2) sunt: 

Unitatea centrală de prelucrare CPU (Central Processing Unit) sau microprocesorul, realizat pe baza
unui  circuit  integrat  (cip),  coordonează  şi  controlează  întreaga  activitate  a  calculatorului,  având  două
componente: UCC şi UAL.

Unitatea de comandă şi control (UCC) supraveghează desfăşurarea operaţiilor şi a transferurilor de date,
precum şi a ordinii de execuţie a secvenţelor de instrucţiuni.

Unitatea aritmetico-logică (UAL) execută operaţiile aritmetice şi logice, realizând şi transferul de date.
Memoria internă constituie un depozit pentru informaţia codificată binar (date şi instrucţiuni). Este de

două tipuri: DRAM şi ROM-BIOS.
DRAM (Dynamic Random Access Memory) este o memorie dinamică cu acces aleator, ce comunică cu

magistrala  de  date  a  microprocesorului.  Conţinutul  ei  se  pierde  odată  cu  întreruperea  alimentării  şi  se
reîncarcă la o nouă pornire a calculatorului.



Fig. 2. Structura schematică a unui calculator digital

ROM-BIOS (Read Only Memory – Basic Input Output System) este o memorie nevolatilă ce are rolul
de a încărca sistemul de operare şi de a testa componentele hardware. Nu se pierde odată cu întreruperea
alimentării.

Memoria externă este  realizată  sub forma unor  suporturi  electromagnetice  de stocare  codificată  a
informaţiei sub formă binară. Cu ajutorul dispozitivelor de scriere-citire şi a interfeţei de intrare-ieşire aceste
memorii pot fi scrise sau şterse. Aici intră: hard disk-ul, floppy disk-ul, compact disk-ul, memory stick-ul.

Dispozitivele  periferice sunt  echipamente  specializate  care  au  rolul  de  a  asigura  legătura  dintre
calculator şi utilizator. Sunt conectate la magistrala microprocesorului prin intermediul unor interfeţe care le
asigură funcţionarea. Pot fi de trei tipuri:

1.  de intrare (Input  Device),  utilizate  pentru a  transmite  calculatorului  informaţii  şi  comenzi,  prin
operaţii de citire: tastatura, mouse-ul, microfonul, scanner-ul, digitizorul, camera foto digitală;

2. de ieşire (Output Device), comunică utilizatorului rezultatele comenzilor şi a informaţiilor legate de
starea sistemului prin operaţii de scriere: monitorul, imprimanta, plotter-ul, boxele;

3. de intrare-ieşire (Input-Output Device), permit comunicarea în ambele sensuri prin operaţii de citire
şi scriere: modemul.

Interfeţele seriale şi paralele permit cuplarea unor periferice, care se conectează la microprocesor prin
intermediul magistralei, iar magistrala realizează conectarea CPU cu memoria şi cu perifericele, cuplate prin
porturile şi conectorii specifici.

1.2. Sistemul de operare Windows

Un sistem de operare constă într-un ansamblu de proceduri manuale şi module de programe de sistem,
care administrează resursele sistemului de calcul, asigură utilizarea eficientă în comun a acestor resurse şi
oferă  utilizatorului  o  interfaţă  cât  mai  comodă  pentru  utilizarea  sistemului  de  calcul  (MS-DOS,  UNIX,
Windows, VISTA etc.).

Sistemul de operare Windows a fost creat şi dezvoltat de firma Microsoft, producătoarea sistemului
DOS, din dorinţa de a oferi utilizatorului o interfaţă  grafică,  prietenoasă şi uşor de utilizat,  în special  cu



ajutorul mouse-ului. Principiul de bază, după cum se poate observa şi din nume (windows - ferestre), este cel
al  ferestrelor  de  dialog,  în  care  se  produce  comunicarea  dintre  utilizator  şi  calculator,  este  un  mediu
multitasking, simultan execută mai multe programe.

La pornirea unui calculator care rulează sub Windows, după încărcarea sistemului, pe ecran va apărea
desktop-ul, un spaţiu de lucru care poate fi configurat după placul utilizatorului (fig. 3). 

Fig. 3. Desktopul calculatorului (Windows)

Desktopul sistemului de operare cuprinde două tipuri de elemente: pictogramele şi bara de aplicaţii.
Pictogramele au rolul de a permite rularea rapidă a unei aplicaţii sau vizualizarea unui document, prin

executarea  unui  dublu  click  cu  mouse-ul  pe  ele.  Dacă  este  vorba  de  un  fişier  executabil,  pictogramele
reprezintă, de obicei, o scurtătură (short-cut) spre fişierul respectiv, situaţie în care ştergerea de pe desktop nu
presupune şi ştergerea fişierul. Atenţie!!! dacă pictograma este un fişier document salvat pe desktop, atunci
ştergerea pictogramei va implica şi ştergerea fişierului propriu-zis. Există câteva pictograme cu semnificaţie
mai importantă. Acestea sunt:

• My Computer – oferă vizualizarea conţinutului calculatorului la care se lucrează;
• Network Neighborhood – reprezintă o punte de legătură între calculatorul personal şi reţea, permiţând

efectuarea setărilor de conectare la aceasta;
• Recycle Bin – este containerul de reciclare; dacă ştergem un fişier de pe hard disk acesta va fi depus în

Recycle Bin; de abia după înlăturarea lui de aici pistele vor fi marcate pentru scriere de noi documente
peste;

• Internet Explorer – un soft pentru conectare şi navigare pe internet.
Linia sau bara de aplicaţii (taskbar) se găseşte în partea inferioară a ecranului şi conţine:

• Butoanele de aplicaţie apar în bară doar atunci când o fereastră de aplicaţie este deschisă. Numărul
acestor butoane,  la un moment dat,  indică numărul  de ferestre care sunt deschise.  Trecerea dintr-o
fereastră în alta se face prin efectuarea unui click cu mouse-ul pe butonul ce reprezintă fereastra dorită;

• Zona pentru configurare conţine elemente pentru configurarea sistemului. Uzual în această zonă apar
pictograme pentru afişarea orei curente, pentru sunet, limba tastaturii etc.;



• Butonul „Start” prin activarea căruia apare pe ecran meniul Start, ce permite deschiderea aplicaţiilor şi
efectuarea setărilor în Windows.

Meniurile reprezintă liste de operaţii, numite opţiuni de meniu, pe care calculatorul le poate executa.
Deschiderea oricărei aplicaţii se poate realiza din meniul „Start” din bara de aplicaţii (fig. 3). 

Acest meniu conţine următoarele submeniuri:
• Shut Down – permite reiniţializarea sau închiderea sistemului de operare Windows, reiniţializarea 

calculatorului în sistemul de operare MS-DOS sau trecerea lui în modul Stand By;
• Log Off... – oferă ieşirea din configuraţia curentă şi oferă posibilitatea conectării sub un alt nume de 

utilizator, accesul la sistemul de operare Windows realizându-se prin introducerea unei parole;
• Run – permite lansarea unui document sau a unei aplicaţii prin introducerea de la tastatură a căii de 

acces de pe disc, la fel ca în sistemul DOS;
• Help – este sistemul informaţional despre soft;
• Find – permite căutarea unui document prin introducerea denumirii acestuia şi specificarea suportului de

memorie pe care se presupune găsirea lui;
• Settings – face posibilă configurarea calculatorului şi a sistemului de operare;
• Documents – permite deschiderea rapidă a documentelor accesate de sistem în ultima perioadă;
• Favorites – permite stabilirea de documente şi aplicaţii favorite, care sunt des utilizate, iar aici pot fi 

găsite rapid;
• Programs – este un meniu ce cuprinde toate submeniurile cu aplicaţii Windows, acestea putând fi 

accesate prin executarea unui click cu mouse-ul.
Partea superioară a meniului „Start”, despărţită de restul printr-o linie, poate conţine opţiuni diferite în

funcţie de configuraţia utilizatorului. Există însă trei opţiuni care apar implicit:
• Open Office Document – oferă posibilitatea accesării unui document Microsoft Office salvat anterior în

My Documents;
• New Office Document – oferă crearea unui nou document cu ajutorul unei aplicaţii Microsoft Office;
• Windows  Update –  oferă  posibilitatea  de  updatare  (îmbunătăţire)  a  sistemului  de  operare  prin

conectarea la pagina de web a producătorului Microsoft Windows. 
Meniul de setări  „Control Panel” permite configurarea calculatorului şi a sistemului de operare în

funcţie de utilizator. Pentru exemplificare vom alege două opţiuni din acest meniu: configurarea desktopului
şi configurarea tastaturii. 

Configurarea Desktopului se  face  cu  ajutorul  opţiunilor  oferite  de  meniul  „Display  Properties”,
dintre acestea, două fiind mai des apelate de utilizatori:

• Opţiunea Background – permite schimbarea modelului şi a culorii fundalului. În figura 5 fundalul
desktopului este setat pentru afişarea fişierului imagine  setup.bmp, imagine ce reprezintă sigla
firmei  Microsoft.  De asemenea,  poate  fi  aleasă  ca  fundal  orice  culoare  sau imagine  creată  de
utilizator;

• Opţiunea Screen Saver – face posibilă apariţia unei figuri pe ecran după o perioadă prestabilită, de
neutilizare a calculatorului, adică nu se introduce nici o comandă sau informaţie în calculator cu
ajutorul perifericelor de intrare. Pentru dezactivarea acestei opţiuni se alege None din lista pusă la
dipoziţie.

Configurarea Tastaturii în sistemul Windows este permisă în funcţie  de limba dorită,  astfel  încât
caracterelor specifice fiecărei limbi li se atribuie o tastă sau o combinaţie de taste. Acest lucru facilitează
editarea unui text, deoarece caracterele specifice unei limbi (ex.: ş, ţ, â, ă, î din limba română) se introduc
direct de la tastaură şi nu prin intermediul listei de simboluri.



Adăugarea unei limbi noi se realizează prin alegerea comenzii  Settings – Control Panel din meniul
„Start”,  opţiunea  Keyboard,  eticheta  Language.  Activarea  butonului  Add va  conduce  la  apariţia  unei
ferestre de dialog ce permite alegerea limbii dorite din lista oferită de sistem. Validarea opţiunii privitoare la
limbă se face prin alegerea butonului  OK, ceea ce conduce la apariţia acesteia în lista etichetei  Language.
Încheierea setului de operaţii se realizează prin activarea butonului Apply.

Dacă  se  doreşte  afişarea  modului  de  lucru  al  tastaturii  în  Taskbar  (în  zona  din  dreapta,  destinată
configurărilor - vezi fig. 1) mai este necesară bifarea căsuţei din stânga specificaţiei „Enable indicator on
taskbar”.  Comutarea  de la  o  limbă la  alta  se face prin efectuarea  unui  click  cu mouse-ul pe pictograma
aferentă  şi  alegerea  unei  opţiuni  sau prin alegerea  unei  combinaţii  de  taste  care  poate  îndeplini  automat
această operaţie: <Alt +Shift> sau <Ctrl + Shift>. 

1.3. Structura de arbore în PC

În sistemul de operare Windows există în structura unui calculator personal un sistem de fişiere ierarhic,
care se află în "containere" logice aranjate într-o structură arborescentă. Sistemul de fişiere începe cu rădăcina
arborelui, iar containerele reprezintă foldere cu diverse dennumiri.

Aplicaţia Windows Explorer oferă o interfaţă cu două panouri ce permit vizualizarea tuturor resurselor
calculatorului şi structura sa ierarhică (fig. 4). 

Fig. 4. Interfaţa aplicaţiei Windows Explorer

Panoul din stânga cuprinde un arbore de directoare ce se grupează pe mai multe unităţi (floppy, hard
disk-uri,  CD-ROM).  Panoul  din  dreapta  face  posibilă  vizualizarea  tuturor  dosarelor  (directoarelor)  şi
fişierelor din directorul selectat în panoul din stânga. De exemplu în fig. 4, în panoul din dreapta, este afişată
o listă de 6 directoare conţinute în directorul tată „AMA”, selectat în fereastra din stânga.

Directoarele ce conţin structuri de tip arbore sunt marcate cu semnul „+”, plasat înaintea numelui. Dacă
se efectuează un click pe „+” el se va transforma în „–”, iar subdirectoarele conţinute în directorul respectiv
vor fi afişate sub acesta, deplasate puţin spre dreapta, fapt ce sugerează că ele se află la un nivel mai inferior



în structură. Efectuarea unui click pe semnul „–” are ca efect închiderea încrengăturii directorului respectiv.
Directoarele ce nu prezintă marcaje înaintea numelui, fie sunt goale, fie conţin numai fişiere.

Crearea unui director nou se realizează în panoul din dreapta al directorului părinte executând click
dreapta cu mouse-ul în orice loc liber din cadrul panoului şi alegând comanda  New, opţiunea  Folder din
meniul apărut pe ecran. Va fi creat un director cu numele „New Floder” care poate fi denumit apoi după
dorinţa utilizatorului. 

1.4. Emailul instituţional – accesul la contul e-uvt.ro

Accesul la platforma e-uvt.ro se poate face astfel:
• fie intrând pe site-ul universităţii noastre www.uvt.ro → Intranet → Username → Password;
• fie direct la adresa http://mail.e-uvt.ro/ unde va trebui să vă introduceţi username-ul şi parola.

După logare vi se cere să acceptaţi termenii şi condiţiile Gmail, după aceea veţi putea ajunge în noua
voastră căsuţă de e-mail de pe platforma e-uvt.ro şi să o utilizaţi ca atare pentru trimiterea unor mail-uri, pentru
citirea mail-urilor primite etc., ca orice altă adresă de mail.

1.5. Motoare de căutare

Un motor de căutare este un program specific care accesează internetul în mod automat şi frecvent şi
care stochează titlul, cuvintele cheie şi parţial chiar conţinutul paginilor web într-o bază de date.

În momentul în care un utilizator apelează la un motor de căutare pentru a găsi anumite informaţii, o
anumită frază sau un anumit cuvânt, motorul de căutare va căuta în baza de date şi în funcţie de anumite
criterii de prioritate, va crea şi va afişa o listă de rezultate.

Cele mai importante şi mai utilizate motoare de căutare de pe piaţă sunt:
Google - la momentul la care se puneau bazele Google, motoarele de căutare se bazau doar pe numărul

de menționări ale cuvântului cheie pe pagina principală. Cei care au creat Google au introdus, însă un sistem
care determina relevanța unui site în funcție de numărul de pagini și de importanța acestora.

În prezent Google, vă poate ajuta să găsiți nu numai site-uri, ci și imagini, locații, cărți și multe alte
elemente  grație  numeroaselor  filtre  introduse.  Există  chiar  și  Google  Scholar,  o  variantă  a  motorului  de
căutare  care se concentrează  asupra materialelor  științifice  care au fost revizuite  de către  cercetători  sau
profesori. Google Scholar este perfect pentru cei care vor să alcătuiască o lucrare științifică și pentru cei care
caută materiale pentru o dezbatere. 

Bing a apărut în anul 2009, fiind denumit până la acel moment ”msn Search”. Acesta a fost relansat în
anul 2009 și se folosește de o serie de sugestii pentru a ajuta utilizatorii în timpul căutărilor. Și acest motor de
căutare oferă posibilitatea de a căuta materiale video și imagini, însă un capitol la care acesta nu poate concura
cu Google sunt hărțile. 

Cu toate acestea, există câteva lucruri pe care Bing le face mai bine decât Google. În condițiile în care
căutați materiale video, cursuri online, prețuri ale biletelor de avion sau fotografii care pot fi utilizate fără a
avea nevoie de licență, Bing s-ar putea dovedi mai util decât rivalul său din Mountain View.

Yahoo Search este al treilea cel mai important motor de căutare în Statele Unite ale Americii. La un
moment dat, Yahoo a fost cea mai populară pagină de pornire pentru utilizatori, însă unele decizii mai puțin
inspirate au adus compania într-o situație mai puțin plăcută în anul 2000. 

Deși își achiziționase deja propriile motoare de căutare, Yahoo a continuat să se folosească de serviciile
celor de la Google până în anul 2004, atunci când Yahoo Search a devenit un serviciu independent.  

Ask.com se menține printre cele mai mari motoare de căutare, în ciuda politicii agresive ale celor de la
Bing și Google. Deși se bazează pe un sistem de întrebări și răspunsuri, Ask.com oferă aceleași funcționalități

http://www.uvt.ro/
http://mail.e-uvt.ro/


precum Google și Yahoo. În ciuda interfeței elegante și extrem de ușor de utilizat, rezultatele furnizate nu
sunt întotdeauna printre cele mai bune, un lucru menționat de un număr din ce în ce mai mare de utilizatori.  

Aol reușește să atragă un trafic de aproape două ori mai mare decât cei de la Ask.com, însă vremurile în
care site-ul conta cu adevărat au trecut. În anul 2006, Aol a fost implicat într-unul dintre cele mai ciudate
scandaluri  legate  de confidențialitate  din ultimii  ani.  Mai exact,  compania a publicat  date private despre
căutările efectuate de utilizatori. 

Este vorba despre 20 de milioane de cuvinte cheie introduse de 650.000 de utilizatori pe o perioadă de
șase luni. Din câte se pare, AOL a șters informațiile după trei zile, nu înainte ca acestea să fie copiate pe alte
site-uri.  Unii  utilizatori  au putut fi  identificați,  fapt dovedit  chiar de către  cei  de la New York Times în
perioada respectivă. 

1.6. Aplicaţii transfer date

Cele mai importante servicii (aplicaţii) de transfer a datelor şi fişierelor de mari dimensiuni disponibile
gratuit pe internet sunt următoarele:

Gfile  permite  trimiterea  fișierelor  de  maxim  2GB,  oferă  statistici  despre  numărul  de  descărcări  și
posibilitatea de a parola fișierele încărcate. 

YoTransfer  este un serviciu online care oferă posibilitatea  de a transfera gratuit  și  ușor fișiere cu
dimensiuni de până la 2 GB.

WeTransfer este un serviciu care oferă posibilitatea de a transfera gratuit fișiere de până la 2 GB (sau
10 GB cu Wetransfer Plus care costă 10 EUR/lună). 

Fastupload.ro  permite transferul gratuit de fișiere de  1GB, iar după crearea unui cont dimensiunea
fișierelor transferate poate ajunge la 4 GB. 

Filesharing.md  permite transferul de fișiere cu dimensiuni până la  2 GB, doar că spre deosebire de
alternativele precedente crearea unui cont este obligatorie. 

Pentru a păstra în siguranță datele și fișierele ar fi recomandată criptarea lor  înainte de a le trimite,
blocând astfel accesul neautorizat al terților la acestea. 

Criptarea datelor  înainte de trimitere se poate face folosind programe de arhivare specifice care au și
această funcție,  de exemplu  7-Zip, ori cu ajutorul aplicațiilor  create în acest scop cu opțiuni multiple  de
criptare, de exemplu True Crypt. 

Dropbox este o altă modalitate de trasnfer a datelor de mari dimensiuni, care reprezintă atât un serviciu
online oferită ca variantă în transferul datelor mari pe Yahoo Mail, cât şi o aplicaţie de PC. 

Cele două sunt legate între ele printr-un proces automat şi continuu de sincronizare. Pe scurt, rolul lui
Dropbox este acela de a copia anumite fişiere, de pe un calculator pe altul, în mod automat, cu un minim de
efort din partea utilizatorului. 

Fişierele voastre sunt copiate pe serverele Dropbox, acolo unde aveţi la dispoziţie gratuit un spaţiu de 2
GB. Dacă vreţi mai mult, va trebui să plătiţi, însă cei 2 GB vă vor fi suficienţi pentru documente, imagini şi,
în general, fişiere mai mici.

Pentru a folosi la potenţial maxim aplicaţia Dropbox este recomandată instalarea programului cu acelaşi
nume şi să vă faceţi un cont pe site-ul Dropbox.

După instalarea programului, vei observa o iconiţă nouă în System Tray, lângă ceas. Este pictograma
aplicaţiei Dropbox care va rula în permanenţă şi va monitoriza folder-ul My Dropbox. Aceasta se va anima
când va avea loc o sincronizare.

http://www.computerica.ro/true-crypt-seiful-criptat/
http://www.computerica.ro/7z-un-arhivator-dezarhivator-fisiere/


Aplicaţia Dropbox nu vă oferă foarte multe opţiuni, însă vă lasă să alegeţi locaţia folder-ului care va fi
sincronizat.  Iniţial  acesta  va fi  creat  pe partiţia  de sistem, în  folder-ul  Documents.  Folosind însă această
opţiune, îl puteţi muta pe altă partiţie, unde aveţi mai mult spaţiu. 

Dacă nu aveţi la dispoziţie o conexiune foarte rapidă la Internet vor fi utile  opţiunile de limitare a
vitezei de transfer pentru sincronizarea Dropbox. De aici, se pot specifica separat limite de transfer atât pentru
upload, cât şi pentru download. 

Sincronizarea  este  o  altă  funcţie  pe  care  o oferă Dropbox,  iar  cei  care  au sau folosesc mai  multe
calculatoare o vor aprecia în mod special. Dacă aveţi un desktop şi un laptop de multe ori se întâmplă să aveţi
nevoie de anumite fişiere de pe "celălalt calculator". 

Pentru asta este bună o sincronizare ca cea realizată de Dropbox. După instalarea programului Dropbox,
un folder cu numele My Dropbox va fi automat creat pe calculatorul vostru. Acela este folder-ul sincronizat.
Toate fişierele şi subfolder-ele conţinute de My Dropbox vor fi automat copiate pe serverele Dropbox. Dacă
aţi  instalat  acelaşi  program şi  pe  al  doilea  calculator,  acesta  va  descărca  automat  de  pe  server  fişierele
respective.

Dacă sunteţi la alt calculator, pe care nu poţi sau nu vrei să instalezi Dropbox, calculatorul unui prieten,
de exemplu, poţi intra pe site-ul Dropbox. Acolo, după ce vă veţi vei loga, veţi avea acces la toate folderele şi
fişierele sincronizate anterior.

Cei 2 GB oferiţi de Dropbox pot fi folosiţi şi pentru back-up. Puteţi salva acolo diverse setări sau fişiere
importante. Nu trebuie să vă faceţi griji pentru securitatea datelor. Transferul datelor se face prin SSL (Secure
Sockets Layer), iar fişierele stocate pe server sunt criptate cu AES-256.

Dacă vreţi le daţi şi prietenilor acces la anumite fişiere, puteţi folosi funcţia de File sharing. În aplicaţia
de pe site-ul Dropbox, există un buton numit Share a folder, alegeţi folder-ul pe care vreţi să-l partajaţi şi
trimiteţi invitaţii prietenilor voştri trecându-le adresa de e-mail.

Deşi  Dropbox oferă 2 GB gratuit  vă puteţi  mări  spaţiul  alocat  invitânduu-vă prietenii  să folosescă
Dropbox. Pentru fiecare prieten invitat primiţi amândoi 250 MB în plus. Poţi invita maxim 12 prieteni. Cu
alte cuvinte, la cei 2 GB primiţi iniţial, puteţi adăuga încă 3 GB. 

1.7. TCPowerPack

Total Commander sau TCPowerPack este un manager de proiecte, o variantă mai complexă a aplicaţiei
Windows Explorer, care poate fi descărcat de pe www.ghisler.com, acesta fiind site-ul oficial al celor care au
realizat programul Total Commander.

Interfaţa acestui program este total diferită de cea oferită de Windows Eplorer, fiind împărţită în două
zone situate una lângă alta, care pot fi folosite separat pentru a accesa fişierele din calculatorul vostru. Cele
două ferestre sunt foarte utile la copierea sau mutarea unor fişiere dintr-un loc în altul pe hardisk, sau într-o
fereastră puteţi seta locaţia pentru drive-ul USB, iar în cealaltă fişierele de pe un DVD etc. În partea de jos a
interfeţei acestui program există o linie de comandă de unde se pot rula o serie de activităţi prin intermediul
tastelor funcţionale dedicate: F3 pentru vizualizare, F4 pentru editare, F5 pentru copiere, F6 pentru mutatre,
F7 pentru crearea unui nou folder, F8 pentru ştergere ş.a.m.d. (fig. 5).



Fig. 5. Interfaţa programului Total Commander

Dacă vă aflaţi în mijlocul unei copieri de fişier şi vreţi să mai faceţi şi altceva pe calculator, puteţi să
puneţi pauză la copiere şi ulterior să reluaţi operaţiunea de unde a rămas, un avantaj foarte mare, o opţiune
care în aplicaţia Windows Eplorer nu există.

Acest program are două versiuni: una de 16 biţi şi una pe 32 de biţi. În oricare dintre variante veţi putea
face drag&drop din şi către Windows Eplorer sau Desktop, veţi putea trimite fişierele şterse în Recycle Bin şi
veţi putea beneficia de acelaşi meniu pentru clic dreapta pe fişiere.

În plus o mulţime de alte funcţii mai sunt disponibile, cum ar fi: Tree, care pune fişierele într-o structură
arborescentă, Synchronize Dirs, care compară două directoare cu subdirectoarele lor şi copiază fişierele mai
noi din unul în celălalt sau funcţia de comparare ce poate compara conţinutul a două fişiere existente etc.


