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a drepturilor în Windows 7.

Schimbarea parolei.

Actualizare Windows.



Administrarea utilizatorilor și a 
dreptului în Windows 7

• Conturile de utilizator sunt concepute ca metode de
identificare pentru fiecare utilizator al computerului. (Cum în
căsuța poștală fiecare avem contul personal) pentru a separa
documentele și a proteja computerul de anumite categorii de
utilizatori.

• Pe computerele primite în cadrul Proiectului Novateca există
două conturi: Administrator și Utilizatorul Public.

• Bibliotecarul Administrator – poate face orice modificări pe
computer, cât și să creeze noi utilizatori sau să-i șteargă.
Contul este protejat prin parola, cunoscută doar de bibliotecar.

• Utilizatorul Public – cont standard, cu setări speciale ale
echipei Novateca. Acest utilizator nu poate instala, șterge,
modifica programe de pe discul C. Toate modificările sunt
șterse odată cu ieșirea din cont.



• Trebuie să atenționăm utilizatorii, îndată ce se
așează la computer, să-și salveze documentele
pe medii externe de stocare (CD, DVD, Stick-uri
USB) înainte de a părăsi computerul, riscând să
nu-și găsească documentele data viitoare.

• Contul nu este protejat prin parolă, ce permite
accesul tuturor utilizatorilor.

• Discul E al computerului nu este protejat și
datele nu se șterg automat la ieșirea din cont,
dar există riscul ștergerii sau modificării de către
alt utilizator.



Schimbarea parolei

• Pentru a accesa conturile utilizatorilor computerului,
facem click pe Start și pe Panoul de control/Control
Panel.



Panoul de control.



Conturi utilizator.



Efectuare de modificări la 
contul de utilizatori.



Modificare parolă.



Control cont utilizator.



Gestionare conturi.



Actualizare Windows.

• Sistemul de operare Windows se actualizează în fiecare
Miercuri sau atunci când apare o problemă gravă, se
descarcă ultimele „update-uri” de pe Internet și se
instalează la închiderea computerului.

• Atenție! Nu forțați închiderea computerului! Acesta se va
închide singur, îndată ce se va termina instalarea
actualizărilor.



Nu închideți sau deconectați de la rețea computerul.
Se instalează actualizarea 1 din 24



Se pregătește configurarea Windows
Nu închideți computerul.



Se configurează actualizările  Windows
3% terminat

Nu închideți computerul.



Pictograma actualizări Windows



Examinarea mesajelor recente și 
rezolvarea problemelor


