
PAINT 

Paint este un instrument care poate fi utilizat pentru desenele simple şi editarea de bază a imaginilor. 

Paint a fost inclus în fiecare versiune de Microsoft Windows, începând de la Windows 1.0 care a fost 

lansat în 1985. După 24 de ani de dezvoltare, Paint a ajuns la versiunea 6.1 în Windows 7. După cum 

veţi vedea, această versiune este mult modificată şi îmbunătăţită. 

START-ALL PROGRAMS-ACCESSORIES-PAINT 

Noua interfaţă Paint 
După ce deschideţi Paint, veţi vedea că interfaţa este complet modificată în comparaţie cu versiunile 

anterioare. Acum toate elementele se află în partea superioară a ferestrei. Noul design utilizează aceleaşi 

concepte ca Microsoft Office 2007 și 2010.  

În partea de sus a ferestrei, pe bara de titlu, există o bară de instrumente Acces Rapid unde se află 

unele dintre cele mai importante butoane: Salvare, Anulare şi Refacere. 

 

 

Dacă daţi clic pe săgeata mică de lângă butonul Refacere se va deschide un meniu. Acesta vă va permite 

să personalizaţi bara de instrumente Acces Rapid. Aveţi posibilitatea să adăugaţi butoane 

ca Nou, Deschidere, Imprimare sau să eliminaţi oricare dintre cele existente deja. Tot ce trebuie să faceţi 

este să daţi clic pe butoanele pe care doriţi să le adăugaţi sau să le eliminaţi. 

 

 



Sub bara de titlu se află bara de instrumente principală (Panglica). Primul buton de pe partea stângă 

deschide meniul principal. Acesta este similar cu meniul Fişier din versiunile anterioare. 

 

În acest meniu aveţi posibilitatea să Deschideţi o imagine nouă sau una deja existentă, să Salvaţi o 

imagine, să Printaţi, să obţineţi o imagine de la un scaner sau aparat foto, să trimiteţi o imagine prin e-

mail, să stabiliţi ca fundal de desktop imaginea curentă, să vedeţi proprietăţile imaginii curente şi săieşiţi 

din Paint. 

Ca şi în Microsoft Office, unele elemente ale meniului oferă opţiuni extinse. De exemplu, dacă faceţi clic 

pe "Salvare ca", în panoul din dreapta al meniului veţi vedea cele mai utilizate formate pentru imagini: 

Bitmap, JPEG, GIF, şi PNG. 

 

În continuare, avem fila Pornire, cu toate elementele principale de editare a imaginilor : 

 

Unul dintre lucrurile pe care le puteţi face este să adăugaţi oricare dintre instrumentele din filaPornire la 

bara de instrumente Acces Rapid. Trebuie doar faceţi clic dreapta pe instrumentul pe care doriţi să-l 

adăugaţi şi selectaţi "Adăugare la bara de instrumente Acces rapid" din meniul clic-dreapta (contextual). 



 

În următoarea secţiune a acestui articol vom reveni la această filă şi vom explica principalele sale 

opţiuni. 

Lângă fila Pornire se află fila Vizualizare. Aici puteţi să setaţi focalizarea imaginii prin Mărire/Micşorare 

sau să setaţi imaginea în modul Ecran Complet. De asemenea puteţi opta pentru afişarea de Rigle şiLinii 

de grilă peste o imagine. Acestea vă pot ajuta să aliniaţi exact elementele în imagine. 

 

În cele din urmă, sub aceste meniuri găsim Zona de desen şi mai jos de aceasta Bara de stare unde 

puteţi vedea informaţii generale despre imaginea curentă. 

 

Fila Pornire - Opţiuni noi & Caracteristici 
Revenim la fila Pornire. În această filă veţi găsi, de fapt, cele mai multe dintre noile opţiunile şi 

caracteristici introduse de această versiune Paint. În acest capitol le vom trece în revistă. 

Prima secţiune a filei Pornire conţine instrumentele Clipboard: Lipire, Decupare şi Copiere. Apoi avem 

secţiunea de Imagine cu Selectare, Trunchiere, Redimensionare şi Rotire. 

 

Selectarea şi instrumentele de redimensionare au fost îmbunătăţite cu două opţiuni noi: acum aveţi 

posibilitatea să redimensionaţi imaginea folosind procente sau pixeli. 



 

De asemenea, aveţi opţiuni noi pentru selectare. Când 

selectaţi părţi ale unei imagini, puteţi decide dacă culoarea 

de fundal va fi sau nu inclusă în selecţie. Pur şi simplu bifaţi 

sau debifaţi opţiunea"Selecţie transparentă". Dacă doriţi 

culoarea de fundal inclusă, debifaţi opţiunea şi vice-versa. 

 

În cele din urmă, avem instrumentele Pensule si Forme  în imaginea de mai jos. 

 

Concluzii 
Chiar dacă noul Paint din Windows 7 nu oferă foarte multe instrumente noi, interfaţa reproiectată aduce 

îmbunătăţiri în utilizare. În această versiune, fiecare instrument important este foarte uşor de găsit şi de 

utilizat.  

 


