Glosar
App – o aplicație este un program pe calculator (computer
program) care funcționează pe un device (telefon, tabletă
sau calculator). Acestea sunt înfățișate sub forma unor
simboluri în formă de pătrat. Unele aplicații se pot utiliza
gratis, pentru altele e necesar să plătești. Skype, Whatsapp
și Linkedin sunt câteva exemple de aplicații.
Cookies – Un cookie reprezintă un text de dimensiuni mici
care se salvează în calculatorul Dvs. Funcția lui este de a ajuta
un website să-și reamintească anumite informații despre tine
în timp ce utilizezi acel website. De exemplu, dacă cumpărați
un bilet de avion, cookie-urile vor salva informația, anume ce
bilete ați ales astfel încât să nu existe posibilitatea ca alte
persoane să nu le achiziționeze în același timp.

Paginile web trebuie să vă întrebe dacă sunteți de acord ca
acestea să utilizeze cookies când navigați pe pagina lor. Dvs
puteți accepta sau anula cererea de utilizare a cookie-urilor.
Uneori, puteți accepta să utilizați unele cookie-uri, de
exemplu, cele necesare, și anula altele, precum cele care
promovează marketingul online, de exemplu.
Unele pagini web pot bloca accesul Dvs la pagina lor dacă
anulați cererea de acceptare a cookie-urilor, însă altele vă
pot permite accesul pe pagina acestora fără ca Dvs să
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acceptați cookie-urile care vă apar în momentul accesării
acelor pagini.

Device/ Dispozitiv – În acest ghid, prin dispozitiv (Eng.
device) ne referim la smartphone, calculator, laptop sau
tabletă.
Download/ Descărcare – Descărcare înseamnă să copiați ceva
pe dispozitivul Dvs. De obicei, acest act presupune să
descărcați o aplicație pe dispozitivul Dvs, ceea ce înseamnă că
o copie a acelei aplicații s-a salvat pe dispozitivul Dvs.
Email – Un email este un mesaj care este trimis electronic de
la o persoană la alta prin intermediul internetului.
Facebook – Aplicație Social Media
Instagram – Aplicație Social Media
Internet – Internetul este o rețea de miliarde de calculatoare
și dispozitive electronice. Conține o cantitate imensă de
informație. Poate, de asemenea, să faciliteze activități
precum apeluri video, cumpărături online, gestionarea online
a tranzacțiilor bancare (online banking) și multe altele.
Internetul poate fi privit ca un oraș, sau chiar ca un glob.
Link – Un link reprezintă un cuvânt sau o imagine. Făcând
click pe acel cuvânt sau imagine vi se va deschide o nouă
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pagină web sau website. Adesea, link-urile apar scrise întro culoare diferită sau subliniate.
Skype - Aplicație pentru apeluri video
Rețea de socializare – Rețelele de socializare sunt pagini web
sau aplicații care vă permit să distribuiți informații, imagini,
filme și multe altele cu alte persoane. Puteți folosi rețelele de
socializare pentru a comunica și a vă conecta cu alte persoane
online.
Spațiul de stocare – Toate aplicațiile de pe dispozitivul Dvs.
sunt stocate în memoria acestuia. Acesta este denumit spațiu
de stocare. Imaginează-ți spațiul de stocare ca pe o magazie în
care aplicațiile sunt cutii. Numai un anumit număr de cutii pot
încăpea în această magazie.
Tabletă – O tabletă arată ca un ecran de calculator sau un
smartphone de dimensiuni mai mari. Poate să facă unele
lucruri pe care le poate face un calculator, însă nu tot ce
poate face un calculator. O tabletă se utilizează prin
atingerea ecranului (touchscreen).
Touchscreen – Un touchscreen este un ecran care răspunde la
atingere. De exemplu, poți atinge o imagine (icon) și aceasta se
va deschide.
Twitter – Aplicație social media
Video calling – Apelarea video (Eng. video call) este ca o
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apelare telefonică (Eng. phone call) în care puteți de
asemenea să vedeți cealaltă persoană în direct (live) prin
intermediul camerei video de pe dispozitivul utilizat.
Website – O pagină de internet (Eng. website) reprezintă o
colecție de pagini disponibile pe internet. Puteți să vă
imaginați o pagină web ca pe o casă (cu mai multe încăperi).
Adresă web – O adresă web constituie adresa unde oamenii
pot găsi pagina de website. De obicei, aceasta începe cu
https:// sau www. Dacă pagina web poate fi privită ca o casă
cu mai multe încăperi, adresa de web reprezintă adresa unde
vom găsi această casă pe internet. Un alt cuvânt folosit pentru
o adresă web este URL.
Whatsapp - Aplicație ce permite transmiterea de
texte/mesaje, precum și posibilitatea de apelare video (video
calling) în timp real (live).
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Informații adiționale
Aveți un dispozitiv care se conectează la Internet? Aveți nevoie de
ajutor pentru a-l utiliza? Avem o echipă de campioni digitali care oferă
asistență telefonică rezidenților din Manchester. Apelurile pot fi
efectuate în 15 limbi.
Trimiteți un mesaj 07860 064128 sau trimiteți un e-mail la
digitalinclusion@manchester.gov.uk lăsați-vă numele, iar noi vă vom
suna înapoi și vă vom ajuta!

Rămâneți conectat în timpul COVID-19
Dacă aveți nevoie de ajutor și asistență pentru a vă conecta online,
apelați linia de asistență comunitară COVID-19 la 0800 234 6123 sau
trimiteți-ne un e-mail la digitalinclusion@manchester.gov.uk

Aflați mai multe la:
https://www.manchester.gov.uk/downloads/download/7239/stay_co
nnected_through_covid-19_leaflets
Acest ghid a fost realizat în parteneriat cu următoarele grupuri, rețele și
organizații:
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Toate informațiile furnizate în momentul redactării și distribuției sunt adevărate și corecte, dar se pot
modifica fără notificare prealabilă. Ne vom strădui să menținem informațiile actualizate în fiecare lună. Vă
rugăm să vizitați site-ul web pentru cea mai recentă versiune descărcabilă: https://buzzmanchester.co.uk/
Pentru informații suplimentare despre acest ghid, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail:
simon.kitchin@gmmh.nhs.uk sau lorna.dawson@gmmh.nhs.uk
[Versiunea 7 Android - august 2020]
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