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Capítulo 1 .  Iniciación a Windows XP  
1 .  Que é Windows XP 

Windows é un sistema operativo, é dicir, o encargado de controlar e dirixir o computador, 
traducindo as instrucións a unha linguaxe que o hardware (partes físicas do computador) pode 
comprender. A diferenza co sistema operativo tradicional está no xeito intuitiva mediante debuxos ou 
iconas de comunicarse co PC no canto de teclear comandos.   

Windows XP  destaca por cambios significativos na contorna de usuario, na forma de traballo, así 
como polas súas funcións e programas auxiliares.   

As modificacións son de tal magnitude que é posible que varias aplicacións anteriores de Windows 
non se poidan executar adecuadamente baixo Windows e teñan que ser substituídas por versións 
actualizadas (a pesar da publicidade de Microsoft en sentido contrario).  

Unha das características máis esperadas polos usuarios de Windows anteriores é a de poder 
utilizar nomes de máis 8 carácteres. En Windows XP  un ficheiro pódese chamar “Bill Gates fai o agosto” 
sen ningún problema. Os nomes de ficheiros e directorios en Windows XP  poden conter ata 255 
carácteres, brancos incluídos.   

Como se verá nas páxinas que seguen, Windows XP permite realizar unha mesma acción (copiar un 
ficheiro,  arrincar unha aplicación, etc.) de varias formas. O usuario pode decidir cal delas resúltalle 
máis cómoda.   

O equipo mínimo necesario para traballar con Windows XP  é un procesador 386DX cun disco duro 
de, polo menos, 60 MB, 4 MB de memoria RAM e un cartón gráfico VGA, así como un rato Microsoft ou 
compatible. Para que o programa corra sen problemas recoméndase un 486 con 8 MB de RAM.   

Respecto da capacidade de disco, a experiencia di que polo menos son necesarios 41Mb de espazo 
en disco, a pesar da estimación á baixa que fai Microsoft. Pero probablemente necesítese dispor de ata 
60 Mb para facer unha instalación máis ou menos completa, debido a que Windows XP   é un sistema 
operativo moi grande, que utiliza ficheiros temporais que requiren moito espazo desde o mesmo momento 
da instalación. Unha instalación completa de todos os compoñentes de Windows XP   require 75 Mb de 
espazo en disco. Se tras a instalación deséxase engadir un ou máis compoñentes adicionais deberanse, en 
primeiro lugar, seleccionar a opción Panel de Control do menú Inicio e facer dobre clic sobre a icona de 
Agregar ou Quitar programas.  

1 . 1  Manexo do rato  
Windows XP   foi deseñado para ser utilizado co rato. Ao arrincar aparece na pantalla un pequeno 

obxecto móbil chamado punteiro ou cursor, cuxa posición está relacionada co movemento do rato. Aínda 
que a maioría das operacións pódense realizar tamén desde o teclado, o rato proporciona o modo máis 
directo, cómodo e intuitivo de seleccionar e mover elementos na pantalla.   
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Figura 1. Cursores máis comúns 

O rato de Windows XP   utiliza os dous botóns (tamén é posible atopar no mercado ratos con tres 
botóns). Mentres non se especifique o contrario, calquera referencia a un botón do rato significará o 
botón esquerdo. O botón dereito do rato utilízase principalmente para activar o menú contextual. O menú 
contextual é un menú cuxo contido depende do obxecto sobre o que se premera co botón dereito. 
Devandito menú contén sempre os comandos correspondentes ás operacións máis probables ou 
frecuentes co tipo de obxecto sobre o que se premeu.   

As operacións que se poden realizar co rato implican unha ou varias das combinacións seguintes:   

1. Apuntar:  levar o punteiro (frecha ou outro símbolo) a un lugar concreto da pantalla 
desprazando o rato sobre a mesa ou a alfombriña.  

2. Facer clic:  pulsar e soltar un botón do rato.  
3. Arrastrar:  mantendo pulsado un botón do rato, mover este a un lugar diferente e logo 

soltar o botón. Normalmente, arrástrase un obxecto para movelo dun lugar a outro da 
pantalla.  

4. Facer dobre clic: pulsar e soltar o botón dúas veces seguidas rapidamente.  

Dependendo de onde estea situado o punteiro, este pode adoptar diferentes formas. As máis 
comúns son:  

• Unha frecha orientada cara á esquerda e lixeiramente cara arriba. 
• Unha barra vertical en forma de I  
• Un reloxo de area indicando que o computador está 

realizado unha determinada tarefa (ver figura 1).  

1 . 2 Manexo de fiestras  
Unha fiestra é unha parte da pantalla sobre a que se executará un programa ou se realizarán unha 

serie de tarefas. Todas elas posúen unha serie de elementos comúns (figuras 2a e 2b) como:  

• Barra de títulos:  Mostra o nome da fiestra. Con moita frecuencia o nome da fiestra contén 
o nome da aplicación aberta nela, seguido do nome do documento activo.  

 

• Barra de menús:  Inmediatamente debaixo da barra de títulos da maioría das fiestras, hai 
unha banda horizontal chamada Barra de Menús que contén nomes talles como File, Edit ou 
Help. Facendo clic en calquera destes nomes desprégase un menú en forma de persiana, é 
dicir desprégase unha lista de comandos. Para escoller un, basta con desprazar o punteiro 
do rato sobre o comando correspondente e facer clic.  

 

 

 

Figura 2a. Barra de Título 

 

Figura 2b. Barra de Menús 
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Botón de minimizar: Facendo clic sobre este botón (figura 3) a fiestra redúcese e colócase o seu 
nome nunha barra que está na parte inferior da pantalla denominada Barra de Tarefas.  

 

Botón de maximizar: Neste caso ao premer o botón a fiestra aumenta de tamaño ata ocupar a 
totalidade da pantalla.  

Botón de restaurar: Unha vez maximizada a fiestra, o botón de maximizar cambia ao de restaurar. 
Premendo este, a fiestra volve ao tamaño que posuía antes de ser maximizada.  

Botón de pechar: Pecha unha fiestra e a aplicación que está aberta. Adoita estar na esquina 
superior dereita ou ben na esquina superior esquerda en forma dunha pequena icona correspondente á 
aplicación.  

Botón de Axuda: Este botón que aparece na 
esquina superior dereita de moitas das caixas de 
diálogo, serve para que Windows  mostre 
información acerca dun elemento da pantalla. Para 
iso facer clic sobre o botón e arrastrar o cursor 
transformado nun signo de interrogación sobre o 
obxecto da pantalla que se descoñece ou do que se 
desexa obter unha breve explicación. Tamén se 
accede á axuda pulsando sobre a tecla F1   

Debe terse en conta, que cando se minimiza 
unha fiestra, esta segue aberta, é dicir, a fiestra e 
calquera programa que se está executando nela 
seguen dispoñibles na memoria do computador e 
poden visualizarse novamente. Se pola contra 
péchase unha fiestra, esta pasa a desaparecer da 
memoria do computador e para volvela a visualizar 
é necesario arrincar de novo a aplicación.   

Se desprazase o cursor cara aos bordos ou as esquinas dunha fiestra, este transfórmase nunha 
dobre frecha, permitindo, si se arrastra co botón do rato pulsado, modificar o tamaño de devandita 
fiestra. Ver Figura 4.  

Figura 4. Modificando o tamaño das fiestras 
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Cando se agranda unha fiestra a un tamaño no que non se pode mostrar toda a información, 
aparecen uns elementos novos denominados Barras de Desprazamento, que permiten ver todo o contido 
da fiestra sen variar o seu tamaño. Existen dúas barras de desprazamento: horizontal e vertical, aínda 
que non teñen por que aparecer ambas as simultaneamente. A operación de desprazarse pola fiestra 
pódese realizar, ben premendo nunha das dúas frechas dos extremos,  pequeno avance, premendo na 
propia barra,  gran avance, ou arrastrando o rectángulo existente entre elas a vontade do usuario.   

 Figura 5. Barra de desprazamento horizontal.  

Cando se traballa con Windows XP, a miúdo quererase ter na pantalla máis dunha fiestra aberta á 
vez, e cambiar dunha a outra. Para mover unha fiestra de posición débese desprazar o punteiro do rato 
sobre a barra de títulos da fiestra a desprazar, e mantendo pulsado o botón do rato, mover este. Ao 
arrastrar a barra de títulos desprazarase toda a fiestra a unha nova posición.   

Para intercambiar entre dúas fiestras débese ter en conta que a fiestra activa posúe a Barra de 
Títulos resaltada (de cor mais escuro) mentres que a outra está en cor gris ou máis apagado. Con 
Windows  é particularmente fácil conmutar fiestras. Para iso hai dous métodos principalmente:  

• facendo clic sobre a fiestra que se desexa volver activa  
• utilizando a Barra de Tarefas. Esta última verase máis adiante.   

Para poder realizar calquera operación dentro dunha fiestra esta debe estar activa. Cando hai dous 
ou máis fiestras superpostas na pantalla, a fiestra activa sempre aparece en primeiro plano.  
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Capítulo 2.  O escritorio 
2.  Traballar desde o escritorio  

Dependendo de como se instalou (e/ou modificado posteriormente) Windows XP, ao arrincar o PC 
poden aparecer diferentes configuracións, sendo típica a mostrada na figura 6. Esta pantalla recibe o 
nome de Escritorio ou Escritorio.  

Desde o Escritorio pódense facer co PC todas as operacións que o usuario desexe, e que serán 
explicadas máis adiante.   

 

Figura 6. Escritorio de Windows .  

No Escritorio aparecen entre outros, unha serie de iconas ou símbolos que merece a pena destacar:  

Ou meu Computador (O meu PC). Un dobre clic nesta icona fai aparecer unha 
fiestra con dispositivos de almacenamento (disco duro, unha ou máis unidades de 
disquete e unha unidade de CD-ROM, en caso que existise) e/ou de impresión aos que 
se ten acceso. A través deles pódese acceder a toda a estrutura de directorios e 
ficheiros.  

Os meus sitios de rede. Premendo dúas veces sobre esta icona móstranse, nunha 
fiestra, os recursos dispoñibles da rede (si se está conectado a unha rede e tense 
permiso para moverse sobre ela).  

Papeleira de Reciclaxe.  É un lugar de almacenamento temporal de arquivos 
borrados, pero que poden ser recuperados novamente mentres non se baleirou a 
papeleira. Para borrar un ficheiro ou directorio basta premer sobre el e arrastralo á 
papeleira. Máis adiante veranse outros modos de borrar ficheiros e directorios.  

Botón de Inicio.  Premendo neste botón pódense abrir documentos e programas, 
executalos, cambiar as seleccións do sistema, acceder á axuda, etc. É unha das 
principais novidades de Windows   XP.  
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2. 1  O Menú de Inicio  
O menú Inicio é a estrutura máis importante de Windows XP. Segundo o tipo de instalación 

seleccionada, incorporaranse no mesmo os programas fornecidos con Windows e, eventualmente, os 
programas xa instalados en versións anteriores. Tamén poden incorporarse ao menú Inicio os programas 
que se instalen posteriormente.   

Ao premer co botón esquerdo do rato sobre o 
botón Inicio, desprégase un menú en forma de persiana 
que posúe unha serie de contidos ou elementos, 
segundo pódese ver na figura 7. Algúns destes ítems 
son elementos que teñen un pequeno triángulo na parte 
dereita para indicar que ao situar o cursor sobre este, 
despregarase un novo menú. Estes menús denomínanse 
menús en fervenza.  

As iconas por encima do grupo Todos os 
programas permiten a execución rápida e sinxela dun 
conxunto de programas, evitando así o ter que 
localizalos a través do submenú Programas. Aí 
colocaranse as iconas correspondentes aos programas 
máis utilizados.  

Na táboa seguinte Explícase brevemente o que é 
cada un dos elementos que aparecen ao despregar o 
menú Inicio.   

 

Figura 7.Menu Inicio 
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Figura 8. Execución de Paint 

 

2. 1 . 1  Execución e saída dun programa  
Para executar un programa a través do 

menú de Inicio débese premer co botón 
esquerdo do rato sobre o botón Inicio e 
seguidamente seleccionar Programas. 
Abrirase outro menú sobre o que se pode 
elixir unha nova opción, correspondente a un 
grupo de programas, por exemplo Accesorios 
e finalmente se preme sobre o programa que 
se desexa executar, por exemplo Paint 
(Figura 8).  

Outra posibilidade para comezar a 
execución dun programa, é situalo na parte 
superior do menú Inicio encima de Todos os 
programas para podelo elixir directamente. 
Tamén se pode elixir o comando 
Inicio/Executar e logo especificar o 
programa executable correspondente. Un 
programa arrinca tamén automaticamente ao 
premer dúas veces sobre un ficheiro ou documento creado con el.   

Cando se termine de utilizar a aplicación, para finalizar co programa e pechar definitivamente a 
fiestra, hai que premer, ben sobre a icona de peche (figura 3), ben premer dúas veces consecutivas na 
parte superior esquerda da fiestra, do mesmo xeito que se facía en Windows anteriores.  

Comando Descrición 

Todos os programas Mostra unha serie de programas que poden ser executados.  

Os Meus Documentos Almacena a lista dos documentos abertos recentemente.   

Panel de Control 
Presenta unha lista de utilidades que permiten modificar os 

parámetros do sistema (Panel de Control, Impresoras, Barra de 
Tarefas). 

Busca  
Aplicación que permite buscar arquivos, directorios ou outros 

computadores na rede.  

Axuda Selecciónase a axuda de Windows .  

Executar  Executa un programa.   

Pechar a Sesión Pecha a sesión ou cambia de usuario 

Apagar o Computador Apagar o computador,  Reiniciar, Suspender,  Hibernar 
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Figura 10. Opción Busca  

 

Figura 9. Ventá de Axuda 

 

2. 1 . 2 A Axuda  
Unha dos compoñentes máis importantes de Windows XP   é a Axuda, que proporciona en calquera 

momento asistencia sobre calquera tema. Tamén se pode aprender con ela a forma de realizar calquera 
tarefa concreta. Para acceder á axuda hai que pulsar Inicio/Axuda e soporte técnico e aparecerá esta 
fiestra similar ao dunha páxina web. No extremo esquerdo de devandita fiestra, mostra unha serie de 
enlaces ou vínculos que nos permite acceder ás principais categorías de axuda do sistema simplemente 
facendo clic sobre eles.  

Na zona dereita da fiestra mostra outros procedementos de axuda talles como acceso ao soporte 
técnico ou conexión con grupos de noticias de Windows XP, así como unha serie de tarefas destinadas a 
xestionar o correcto funcionamento do noso sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na opción Buscar permítenos realizar unha procura 
máis específica do tema de axuda que desexamos localizar.  

2. 1 . 3 Buscar arquivos 
O comando  Buscar  que aparece tras premer o botón 

Inicio, permite localizar dun xeito rápido e cómoda calquera 
arquivo ou cartafol nalgún lugar da árbore de unidades, en 
lugar de ir mirando de forma manual, unha por unha, todos os 
cartafoles.  

 
 

 
 

A procura máis sinxela de todas, é a procura por Nome de 
Arquivo. Windows XP   pode atopar arquivos aínda que non se coñeza o nome completo.  
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Para iso, tras arrincar selecciónase a opción Todos os arquivos e cartafoles, preséntase un cadro 
de diálogo no que hai varias opcións.   

O primeiro deles utilízase para buscar arquivos por nome completo ou mediante un conxunto de 
carácteres que forman parte do nome do arquivo. Para iso debe introducirse no cadro Nome o nome do 
arquivo, e no cadro Buscar en, a unidade na que se vai a realizar a procura e premer o botón Busca. Si se 
quere que Windows XP  localice ficheiros nas diferentes Subcartafoles haberá que activar a opción 
Incluír Subcartafoles. 

Con todo, a capacidade da opción de Windows XP  non termina aí. Hai información adicional que 
pode ser útil para localizar un determinado ficheiro, ata si se descoñece o nome do mesmo. Para este tipo 
de procura están as lingüetas  

Data de Modificación e Avanzadas. A primeira permite localizar arquivos entre dúas datas 
distintas e durante os meses ou días anteriores á data actual. Basta introducir para iso os datos 
apropiados nos cadros de diálogo.  

A lingüeta Avanzadas localiza todos os arquivos que conteñan unha determinada cadea de 
carácteres e posúan unha determinada capacidade en Kilobytes. De forma similar ao caso anterior, basta 
con introducir os datos en cada cadro de diálogo e premer o botón Busca agora ou Nova Busca. 
Windows XP mostrará os arquivos que verifiquen todas as restricións ou filtros en forma de lista. É 
posible executar directamente sobre a lista calquera dos arquivos atopados, mediante un dobre clic.  

2. 1 . 4 O comando Executar  
Si se desexa executar unha aplicación e non se coñece con seguridade en que cartafol se atopa 

almacenada ou se desexa simplemente executar unha aplicación con gran facilidade, unha posibilidade é 
utilizar a opción Executar. Así por exemplo, para executar ou arrincar a aplicación Excel débese primeiro 
premer no botón Inicio e elixir Executar. Basta con introducir na caixa de diálogo que se mostra en 
pantalla, o nome do programa, neste caso EXCEL e premer Aceptar. Windows  XP buscará a aplicación no 
disco duro e cando a atope a executara.   

Figura 11. Fiestra da opción Buscar 
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.  

2. 1 . 5 Engadir programas ao menú Inicio e aos submenús do botón Inicio  

 

Si se quere engadir un obxecto no menú Inicio, por encima do grupo Programas, xa sexa un 
programa ou un documento, basta simplemente arrastrar a icona de devandito obxecto ao botón Inicio na 
Barra de Tarefas. Este sistema con todo, non permite incluír obxectos no segundo nivel do menú Inicio. 
Para realizar isto, Windows  incorpora varias ferramentas ás que se accede abrindo o menú contextual da 
Barra de Tarefas (premer no menú Inicio, logo facer clic en Panel de control). Con todo é moito máis 
sinxelo, cómodo e intuitivo utilizar estoutra posibilidade: abrir o menú contextual do menú Inicio (clic 
co botón dereito sobre a icona Inicio) e seleccionar a opción Abrir. Agora poderase visualizar toda a 
estrutura do menú Inicio da forma habitual na que se ve o contido das súas unidades, mediante 
cartafoles e iconas.  

Si se desexa borrar unha opción basta simplemente con seleccionar a icona e suprimilo. Para 
engadir unha nova opción, debe crearse unha icona no cartafol correspondente; e se o que se quere é 
crear un conxunto de programas, deberase introducir un novo cartafol.   

 

 

 

Figura 12. Execución do programa Excel mediante a opción Executar 

Figura 13. Personalizar o Menú Inicio.  
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Figura 14. Apagar o computador  

 

2. 1 . 6 Reducir a lista de documentos no menú Inicio 
O acceso rápido aos documentos editados con máis frecuencia pode facerse mediante a lista de 

documentos mostrada por Windows XP   a través do menú Inicio e a opción Documentos. Nela 
almacénanse os documentos (debuxos, follas de cálculo, etc.) que foron editados nas últimas sesións de 
Windows XP.  

2. 1 . 7 Saír de Windows    
Cando se terminou de traballar co computador e 

deséxase apagalo, é necesario saír de Windows   dunha 
forma ordenada xa que, pola contra, pódense danar 
algúns arquivos do programa necesarios nunha nova 
sesión, podéndose ata perder información moi valiosa 
para o usuario.   

Para saír de Windows  débese elixir, tras premer o botón Inicio,a opción Apagar. No cadro logo 
que se mostra, seleccionar, ben a opción Apagar, ou ben calquera das que se suxire segundo as 
necesidades de cada momento. Tras uns segundos de espera, Windows XP   presentará unha mensaxe en 
pantalla advertindo ao usuario que xa se está en condicións de desconectar o computador.   

2. 2 O meu Computador  

 
Todas as cartas, conferencias, bases de datos, follas de cálculo, programas e aplicacións que se 

instalan ou almacenan como arquivos se gardan, polo xeral, no disco duro da PC ou nos disquetes. Ademais, 
todo o que está no PC atópase ordenado dentro dunha árbore xerárquica. A utilidade O meu Computador 

permite moverse por esta árbore de directorios do computador.  

A fiestra O meu Computador, que se abre ao premer sobre a icona correspondente do Escritorio , 
contén todas as unidades de almacenamento e impresión que se atopan conectadas na PC, así como o Panel 
de Control.  Ao premer dúas veces sobre calquera das iconas da fiestra, van aparecendo novas fiestras, 
nas que se mostra o contido do novo subdirectorio activo.  

Figura 15. Fiestra de O Meu Computador.  
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Figura 17. Opcións de cartafol.  

 

Por exemplo, si se preme dúas veces consecutivas sobre a icona correspondente ao disco duro 
aparecerá unha segunda fiestra que mostra o seu contido. Se novamente se preme sobre o cartafol, 
Windows visualizará os cartafoles e arquivos que se atopan dentro desta. Aos cartafoles que están 
dentro doutra reciben o nome de subcartafoles. Os cartafoles úsanse para almacenar e localizar arquivos 
afíns con maior facilidade. Así o cartafol Axuda dentro do directorio Windows   contén todos os arquivos 
de axuda de Windows XP. Recórdese tamén que un arquivo de programa contén as instrucións para que o 
computador realice un conxunto de operacións.   

Se as iconas que aparecen resultan ser moi grandes, pode reducirse o seu tamaño por medio do 
menú Ver / Iconas. 

 

Pode ademais optarse porque o contido 
se presente en forma de lista ou de lista 
detallada, respectivamente.   

A opción Ver/Barra de Ferramentas 
activa ou desactiva a Barra de Iconas na 
fiestra de O Meu Computador, mentres que 
Ver/Barra de estado, fai o propio coa Barra 
de Estado, localizada na parte inferior da 
fiestra.   

Para ordenar as iconas ou os elementos 
da lista na fiestra, disponse de varias 
opcións. Por orde de disco ou unidade lóxica, 
Espazo Libre, por tipo, por tamaño ou por 
espazo dispoñible nas unidades. Todas elas 
visualízanse ao elixir a opción Organizar 
iconas  

Figura 16. Como reducir as iconas. 
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Un dos inconvenientes que pode aparecer ao traballar con O Meu Computador é que cada vez que 
se accede a un cartafol ou unidade, visualízase o contido desta nunha nova fiestra, co que en pouco tempo 
o Escritorio pode estar cheo de fiestras e a situación convértese en algo caótica. Para evitalo debe 
seleccionarse Ferramentas/Opcións de cartafol e na fiestra que se abre, configurala como mostra o 
cadro (Fig. 17) permitindo así utilizar unha única fiestra para todos os accesos aos diferentes cartafoles. 

 A información sobre as características e especificacións propias de calquera elemento de 
Windows XP, como documentos, cartafoles, impresoras e ata Barra de Tarefas e Papeleira de 
Reciclaxe, pódense visualizar no cadro de diálogo Propiedades. Este cadro pode ser de gran interese 
antes de realizar operacións tales como copiar, mover ou eliminar arquivos.  

Para ver as propiedades dun determinado cartafol, primeiro débese seleccionar esta e a 
continuación premer o botón de Propiedades. Aparecerá unha ficha con información acerca do tipo, 
localización, tamaño do arquivo, nome na contorna DOS, día en que foi creado e o día no que foi 
modificado por última vez. No apartado de atributos pódese activar ou desactivar diferentes atributos 
coas opcións Só Lectura,  Oculto,  Arquivo e Sistema.  

2. 3 O Explorador  
O programa Explorador é unha ferramenta moi potente para visualizar e moverse a través da 

árbore de directorios; substitúe con moitas vantaxes ao moi coñecido Administrador de Arquivos de 
Windows anteriores. Este programa pódese cargar desde Inicio/Programas/Explorador. Outra forma de 
facelo é a través do menú contextual que se abre premendo co botón dereito do rato sobre a icona O 
Meu Computador. Na figura 18 móstrase o aspecto típico que presenta a fiestra do Explorador.  

 

 Esta fiestra está dividida en dous partes. A parte situada á esquerda, contén a modo de estrutura 
en árbore, as unidades e Cartafoles da contorna do computador. O computador e as unidades de disco 
son, metaforicamente, “as raíces e o tronco” dunha árbore, os cartafoles, “as pólas”, os subcartafoles, 
as pólas máis pequenas e os arquivos, “as follas”.   

Figura 18. 
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Figura 19. Xerarquía de cartafoles.  

 

Figura 20. Creación de cartafoles.  

 

No panel localizado á dereita da fiestra do 
Explorador, aparece o contido dos diferentes 
cartafoles. Se á beira da icona dunha unidade ou 
cartafol, aparece un signo máis, significa que este 
cartafol contén á súa vez unha ou varias 
subcartafoles que non se visualizan. Para expandir 
un nivel máis e visualizar o seu contido, debe 
premerse sobre o signo máis. 

 

 

 

 Unha vez expandida ao máximo a rama, o signo máis + cambia por un 
signo menos -. Ao premer sobre este contráese toda a subrama. En cada 
rama expandida, preséntase a lista do seu contido cos subcartafoles 
sangradas, para indicar a súa subordinación, e unidas por liñas, que indican 
como están relacionadas entre si. Como xa se indicou, para contraer o 
conxunto de cartafoles subordinados da principal, debe premerse sobre o 
signo menos.   

O Explorador ofrece moitas posibilidades de manexo de arquivos e 
directorios, tales como mover,  copiar,  dar nome ou eliminar que se detallarán nos seguintes apartados.  

2. 3. 1  Crear arquivos ou cartafoles  
Para crear un novo cartafol ou un arquivo selecciónase primeiro o lugar na árbore de directorios 

onde se quere que apareza o novo documento ou cartafol. Posteriormente, na barra de menús elíxese a 
opción Ficheiro / Novo e no menú que aparece decídese se vai ser un novo documento ou un cartafol, así 
como o seu nome.  

  

2. 3. 2 Ordenar arquivos  
Con Windows XP, pódense ordenar arquivos segundo diferentes criterios, cunha única pulsación de 

botón. É importante elixir a acción correcta para a tarefa que se desexa realizar. Para ver toda a 
información de cada ficheiro ou directorio, debe estar activado o comando Ver/Detalles. Na parte 
dereita da fiestra preséntanse os encabezados Nome,  Tamaño,  Tipo, Data de Modificación en forma de 
botóns que permiten ordenar cada un dos arquivos, segundo a opción pulsada.  

 
 Premendo no botón Nome, opción activada por defecto,  os nomes dos arquivos preséntanse 
ordenados alfabeticamente, da A ata a Z. Si se preme unha segunda vez sobre devandito botón, 
investirase a orde, presentándose esta vez ordenados os ficheiros da Z á A.  
 Si se preme sobre o botón Tamaño  os arquivos ordenaranse por tamaño e o nome non será tido en 
conta. Colocaranse de menor a maior e con outra pulsación do rato inverterase a orde.  
 Si se pulsa o botón Tipo obtense unha orde por Tipo ou extensión, consistente nas tres últimas 
letras detrás do punto. Tradicionalmente indicaba en MSDOS e versións anteriores de Windows   o 
tipo de arquivo de que se trataba. Dentro dos arquivos do mesmo tipo, ordenaranse alfabeticamente.   
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 Ao premer sobre Data de Modificación os ficheiros presentaranse ordenados segundo a data na 
que foron modificados por última vez. Isto permitirá localizar arquivos por orde de antigüidade. Este 
criterio resulta conveniente cando, por exemplo, quérense borrar todos os arquivos anteriores a 
unha determinada data. 

2. 3. 3 Copiar e mover arquivos ou cartafoles  
Figura 21. Copiar arquivos mediante a técnicas arrastrar e soltar . 

  

Co Explorador tamén é posible copiar e mover arquivos. Para copiar ou mover un arquivo utilízase a 
mesma técnica de arrastrar e soltar. Isto quere dicir que o arquivo seleccionado arrástrase co rato 
mantendo pulsado o botón esquerdo do rato, desde a súa localización orixinal,  ata o directorio de 
destino. Aí colócase soltando o botón do rato. Se o cartafol ou directorio de destino non se atopa visible 
na fiestra de directorios do Explorador, achégase o punteiro do rato, co arquivo colgante, botón 
esquerdo apertado, ata o bordo superior ou inferior de devandita fiestra. A árbore de directorios 
desprazarase. Cando estea á vista o directorio de destino, sóltase o botón e deposítase alí o arquivo 
seleccionado.   

Copiar e mover arquivos son operacións similares. Coa opción mover, o arquivo trasládase á posición 
de destino, desaparecendo da súa posición orixinal. Con copiar, o arquivo permanece onde estaba e créase 
unha copia na posición de destino. Dentro dunha mesma unidade ou disco, a opción por defecto é mover 
(para copiar hai que manter pulsada a tecla Ctrl mentres se utiliza a opción de arrastrar e soltar). Entre 
discos distintos a opción por defecto é copiar (para mover hai que manter pulsada a tecla Shift  ou 
Maiúsculas). Pódese saber facilmente que operación estase realizando, pois ao copiar aparece un signo 
máis (+) xunto á icona do ficheiro que se está arrastrando ao lugar de destino.   

Outra posibilidade é seleccionar un arquivo, elixir Cortar/ Copiar no menú  Edición,  ir ao directorio 
destino, e elixir Editar/Pegar  A combinación de teclas Crtl- X é equivalente a Cortar, Crtl- C é 
equivalente a Copiar e Crtl- V a Pegar  

2. 3. 4 Cambiar o nome ou eliminar arquivos  
Pódese cambiar o nome ou borrar un ficheiro ou directorio por medio do comando  

Ficheiro/Renomear ou Ficheiro/Eliminar) respectivamente. Outra posibilidade de cambiar o nome a un 
cartafol é facer clic na correspondente icona e logo de novo no seu nome. Aparecerá un cadro ao redor do 
nome resaltado e verase un punto de inserción intermitente ao final do nome. Débese escribir o novo 

nome e pulsar Entrar  .  

 Figura 22. Barra de ferramentas do 
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Para eliminar un arquivo ou cartafol tamén se pode utilizar a barra de ferramentas do Explorador 
premendo no botón Eliminar   ou pulsar a tecla Supr. Por suposto, previamente hai que seleccionar os 
arquivos correspondentes.  

Para seleccionar varios arquivos consecutivos se preme no primeiro deles e logo no último, 
pulsando á vez a tecla Shift /Maiúscula. Para seleccionar varios arquivos non consecutivos, se preme 
sobre cada un deles mantendo pulsada a tecla Ctrl. Se a barra de ferramentas do Explorador non 
estivese visible, actívase por medio do comando Ver/Barra de Ferramenta.  

Se no momento de borrar tense pulsada a tecla Shift , os ficheiros seleccionados bórranse 
directamente, sen pasar pola Papeleira.  

2. 3. 5 A opción Buscar  
Para a opción Buscar do Windows   O Explorador utiliza o mesmo procedemento que se explica no 

punto 2.1.3 deste manual.  
Cando Windows   termina coa busca, mostra os arquivos atopados. Nesta lista é posible executar 

calquera dos arquivos atopados mediante un dobre clic encima do arquivo desexado.   

2. 3. 6 Copiar e formatar disquetes  
A diferenza do Administrador de Ficheiros  de Windows anteriores, no Explorador non existe 

ningún comando directo para realizar copias de disquetes. Unha posible solución é facelo a través da 
fiestra O Meu Computador, seleccionando a unidade de disquetes e elixindo o comando Formato… do 
menú contextual ou do menú Ficheiro.  

2. 3. 7 Optimizar o traballo con dúas fiestras  
Moitas operacións, por exemplo o movemento e a copia de arquivos, ou a reestruturación da árbore 

de directorios, poden facerse de forma óptima con dúas fiestras do Explorador abertas 
simultaneamente. Para iso basta con seleccionar nunha fiestra o ficheiro orixe e arrastralo ao directorio 
destino situado na segunda fiestra.  

2. 3. 8 Incorporar programas para uso inmediato no menú Inicio  
Supondo que se instalou un programa e atópase nun directorio do disco duro, pódese engadir de 

diferentes formas ao menú Inicio. O xeito máis rápido de incorporalo é por medio de arrastrar e soltar. 
Para iso ábrese o Explorador de Windows   mediante Inicio/Programas/Explorador, ou premendo sobre a 
icona de O Meu Computador co botón dereito do rato para abrir o menú contextual, seleccionando 
Explorar entre as opcións que aparecen. Selecciónase o programa executable e arrástrase a icona desde 
o Explorador ata o botón de Inicio. Cando se abra este menú, atoparase encima de Programas o programa 
executable incorporado.  

2. 4 A Barra de Tarefas  
Cada vez que se arrinca unha nova aplicación ou se abre unha fiestra, aparece un novo botón 

representando á aplicación nunha barra situada na parte inferior da pantalla, chamada Barra de Tarefas. 
Así, si se teñen varias aplicacións abertas, existirá un botón por cada unha delas. Aquela que estea activa 
nese momento recoñecerase porque o botón correspondente á aplicación estará premido e a fiestra 
mostrarase aberta no Escritorio. Si se desexa activar unha nova aplicación, basta con premer no botón 
correspondente para que inmediatamente actívese esta en unha fiestra e a anterior pase a deixar de 
estar activa na Barra de Tarefas.  
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Figura 24. Copia de arquivos. 

 

 É posible mover a Barra de Tarefas  a outro lugar da pantalla. Para iso se preme co botón 
esquerdo do rato sobre a barra e arrástrase a algún das catro extremos da pantalla. Se por outra banda 
utilízase o botón dereito do rato sobre unha parte baleira da Barra de Tarefas pódense minimizar todas 
as fiestras á vez, e ata organizar as fiestras abertas en forma de Mosaico Horizontal, (lado a lado) 
Vertical (amontoadas) e en Fervenza (cadoiro). Ademais, o menú contextual inclúe a opción Propiedades, 
que permite acceder directamente ao proceso de configuración da barra de tarefas.   

Por defecto, a Barra de Tarefas está sempre visible cando se executa Windows XP  aínda que isto 
pode modificarse facilmente. Para iso, débese premer co botón dereito na barra de ferramentas e 
desactivar a opción Bloquear Barra de Tarefas.  

Cando hai moitas fiestras ou programas abertos, os botóns na Barra de Tarefas son demasiado 
pequenos para poder mostrar o nome completo de todas as aplicacións. Si se desexa ver o nome completo 
dun programa que aparece en forma de botón na Barra de Tarefas, basta con mover o punteiro do rato 
sobre el e deixalo quedo durante aproximadamente un segundo. Aparecerá unha pequena etiqueta na que 
se mostrará o nome completo.   

2. 5 Operacións co Escritorio  
2. 5. 1  Creación dunha icona no Escritorio  
Para crear unha icona ou un cartafol no Escritorio debe premerse sobre este con o botón dereito 

do rato, e a continuación, no menú contextual que aparece, elixir Novo e seleccione unha das opcións das 
que se presentan (cartafol, documento de… etc.). Aparecerá unha nova icona sobre o Escritorio, 
correspondente á opción elixida. Para finalizar, bastará con darlle un nome á nova icona creada.   

2. 5. 2 Copiar e mover arquivos co Escritorio  
A forma máis simple de copiar un programa tras seleccionalo, é arrastrar devandito programa, co 

botón esquerdo do rato pulsado, desde o cartafol de orixe ata a de destino e aí soltalo  

Se o directorio de orixe e o de destino atópanse na mesma unidade de disco hai que manter pulsada 
a tecla Ctrl para que o arquivo se copie; pola contra o arquivo moverase por defecto.  

Si se desexa mover un arquivo dunha unidade lóxica a outra, ten que manterse pulsada a tecla Shift  
/Maiúsculas durante a acción de arrastrar e soltar, e responder de modo apropiado á pregunta que se 
presenta na pantalla.   

2. 5. 3 Cambiar o nome e eliminar arquivos  
Para cambiar o nome a un arquivo ou ben para 

eliminalo, ábrese primeiramente o programa Explorador e na 
árbore de directorios,  parte esquerda da fiestra do 
Explorador, selecciónase o cartafol e/ou arquivo a renomear 
ou borrar. Seguidamente, pulsar o botón dereito do rato e, no menú contextual que se abre, activar o 
comando renomear ou borrar, para renomear o arquivo ou borralo,  respectivamente, segundo a operación 
que se desexe realizar.  

Figura 23. Barra de Tarefas.  
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Figura 25. Icona da Papeleira de reciclaxe. 

2. 5. 4 Colocar programas sobre o Escritorio  
Cada usuario pode decidir libremente que programas deben mostrase no Escritorio. Neste sentido 

Windows  é realmente a contorna das múltiples opcións. Isto quere dicir que para realizar unha opción 
adoitan estar dispoñibles moitas variantes.   

Para iso é necesario estudar previamente os programas que se necesitan con maior frecuencia. Non 
tería ningún sentido colocar no Escritorio todos os programas, porque iso dificultaría moito o manexo do 
Escritorio e faríao confuso.  

A forma máis rápida de colocar unha icona é premer sobre o nome do arquivo co botón dereito do 
rato e arrastralo ao Escritorio. Nel aparecerá un menú cunha serie de opcións. As dúas primeiras son 
coñecidas e se omite a súa explicación. Si se selecciona a terceira (Atallo) créase un acceso directo a un 
arquivo. Os accesos directos identifícanse sempre cunha pequena frecha na esquina inferior esquerda da 
icona. Por medio dun acceso directo pode iniciarse o programa ou documento con só un dobre clic sobre el. 

Un acceso directo é un arquivo que ordena ao computador buscar outro arquivo nunha determinada 
posición e abrilo. Por exemplo, un acceso directo a un arquivo como pode ser a Calculadora de Windows 
ordena ao PC buscar o arquivo do programa Calculadora no cartafol Windows do disco duro e despois 

executar o programa.   

O acceso directo preséntase no Escritorio tamén logo dun reinicio de Windows e xa non será 
necesario buscar o programa a través do menú Inicio ou do Explorador, senón que pode iniciarse 
directamente a través da icona de acceso directo (Atallo).  

A posibilidade de ter dispoñibles programas e os seus respectivos documentos en calquera lugar, 
por medio de accesos directos, provoca ás veces algunhas confusións. Un usuario pode preguntarse se 
borrando un acceso directo non está borrando tamén o programa ou o documento. Un acceso directo é 
realmente só unha referencia ao obxecto e non o obxecto en si, polo que é posible borrar en calquera 
momento o acceso directo e o obxecto manterase no lugar onde estaba situado.  

2. 5. 5 Minimizar todas as fiestras á vez  
Se durante a sesión de traballo ábrense moitas fiestras, a situación tórnase rapidamente caótica, 

na que nada pode verse con claridade. O aspecto é similar ao que tería unha mesa de traballo si se estivo 
buscando un texto en dez libros e estivesen todos abertos, cruzados uns encima dos outros. Windows   
facilita a tarefa de pechar todas as fiestras á vez. Para iso, hai que premer na icona de Mostrar 

Escritorio  na Barra de Inicio rápido.  

2. 5. 6 A Papeleira  
A Papeleira de Reciclaxe de Windows é un Portapapeis para arquivos borrados. De forma 

predeterminada, todos os arquivos borrados van parar primeiro á papeleira e aí esperan a súa eliminación 
definitiva. Para enviar arquivos á papeleira, unha vez seleccionados, pódense arrastrar estes desde unha 
unidade ou cartafol ata a icona da papeleira. Con todo hai que ter coidado ao arrastrar un cartafol, pois 
se eliminará todo o seu contido.  
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Cando na papeleira atópanse moitos ficheiros e o espazo en disco duro está moi axustado, poden 
presentarse problemas. Hai que ter en conta que este almacenamento intermedio mantense máis aló da 
sesión actual de Windows. Pero no caso de que se borre un arquivo accidentalmente, a papeleira 
converterase nun verdadeiro salvavidas. Sen ningunha dificultade poderase recuperar o documento que se 
tirou accidentalmente á papeleira.   

Outra posibilidade que ofrece a papeleira é a de axustar o seu tamaño. Para iso, premer co botón 
dereito do rato sobre a súa icona e elixir no menú contextual a opción Propiedades. Debe terse en conta 
que, si se envía un arquivo á papeleira cando esta está chea, Windows   eliminará os arquivos necesarios, 
comezando polos máis antigos, ata que posúa espazo suficiente para o/os novo/s arquivos enviados.  

Si se desexa recuperar un arquivo ou baleirar a papeleira se preme dúas veces sobre a icona da 
Papeleira de Reciclaxe, tras seleccionar o arquivo, elíxese no menú Ficheiro a opción de Restaurar ou a 
de Baleirar a Papeleira.  

A capacidade da papeleira non termina aí. Se, por exemplo, incorporouse un documento no menú 
Inicio e o mesmo borrouse, Windows   pode atopalo de novo e recuperalo coma se dun arquivo normal 
tratásese.   

2. 5. 7 O Portapapeis  
Windows   ofrece a posibilidade de utilizar tamén o Escritorio como portapapeis. Esta forma de 

almacenamento de textos presenta ata algunhas vantaxes fronte ao tradicional portapapeis de Windows 
anteriores. Por exemplo, ao abrir un documento de texto con Word ou outro procesador de textos, 

Figura 27. Baleirando a papeleira.  

 

Figura 26. Enviar arquivos á papeleira. 
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pódese seleccionar un segmento do mesmo e arrastralo ao Escritorio co botón esquerdo do rato pulsado. 
En canto se solte este, aparecerá no Escritorio unha nova icona correspondente á parte do texto 
seleccionada. 

  

A diferenza do verdadeiro portapapeis, no Escritorio é posible colocar ao mesmo tempo varios 
fragmentos de texto. Si se desexa posteriormente compor un documento con varios ou todos os 
fragmentos colocados no Escritorio, só hai que arrastrar ao procesador de textos cada un das iconas 
correspondentes ás diferentes porcións de texto.  

Desta forma tamén poden colocarse no Escritorio debuxos que se atopen dentro dun texto. Isto 
inicialmente non é posible directamente desde un programa de debuxo como Paint. Aí só se poden mover 
debuxos dentro da fiestra de aplicación e non poden arrastrarse fóra da mesma.   

Con todo, existe unha forma mediante a cal pode colocarse un debuxo no Escritorio, aínda que iso 
si, non de forma directa. Para iso hai que iniciar, por exemplo o programa de debuxo Paint en 
Inicio/Programas/Accesorios/Paint e abrir un arquivo de debuxo. Activar posteriormente o comando 
Gardar Como do menú Ficheiro do programa. Ao indicar o directorio no que se quere gardar o arquivo, 
seleccionar Escritorio e premer Gardar. Entón presentarase unha icona do arquivo coa imaxe no 
Escritorio e desde aí xa se estará en condicións de arrastralo a un procesador de textos ou a un 
programa de autoedición.  

2. 5. 8 Colocar impresoras no Escritorio  
Como se viu, non é difícil pór ficheiros e aplicacións no Escritorio. Coa mesma facilidade pódese 

facer isto, coas impresoras. Para iso hai que acceder a través de O Meu Computador ás iconas de 
impresoras, marcar os que se desexan, e crear un acceso directo arrastrándoos ao Escritorio. Desta 
forma, cando se desexe imprimir un documento dunha aplicación, bastará con arrastralo sobre a icona da 
impresora.   

Figura 28. Copia dunha parte dun documento ao Escritorio. 
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Capítulo 3.  O panel de control  
3.  Configuración desde o Panel de Control 

No cartafol Panel de Control atópanse unha serie de iconas que permitirán configurar o interface 
de usuario de Windows XP, así como o hardware do computador da forma que se considere máis 
conveniente. É dicir, o Control Panel é o lugar no que se instalan e configuran dispositivos de hardware, 
como poden ser os modems, as impresoras, o CD-ROM. No Control Panel tamén se dispón de ferramentas 
para cambiar funcións de aparencia, como modificar o aspecto do Escritorio. Ao Panel de Control 
accédese premendo o botón Inicio e logo Configuración/ Panel de control. Nos sucesivos apartados 
citaranse os dispositivos que son máis comúns.  

3. 1  Agregar novo hardware  
Antes da aparición Windows  , a instalación de hardware por parte do usuario podía resultar 

tediosa e moitas veces necesitaba da axuda dun técnico especializado. Agora, con Windows XP, esta 
tarefa simplificouse enormemente, permitindo que practicamente a maioría dos usuarios sexa capaz de 
instalar calquera compoñente físico do computador sen necesidade de grandes coñecementos. Para iso o 
único que fai falta é que o dispositivo que se desexe instalar sexa Plug and Play. Isto significa que só é 
necesario conectalo no lugar que corresponda, e Windows xa o detecta e o configura, senón o  arrincar 
novamente o computador, Windows encárgase de realizar todas as tarefas de configuración, sen 
necesidade de nada máis por parte do usuario.   

 

 

3. 2 Instalación de software  
Unha das tarefas máis comúns á hora de traballar co PC é a de instalar as aplicacións 

que posteriormente se van a utilizar. Agora, con Windows XP, esta tarefa é moi doada, e 
exactamente igual para programas que deben funcionar en DOS como para Windows .  

 

Figura 29. Agregar novo Hardware. 
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Windows XP dispón para iso no Panel de Control dunha utilidade denominada Agregar ou Eliminar 
Programas que guiará ao usuario, a modo de asistente, nos pasos a seguir para a instalación de 
aplicacións. Tras picar en Agregar ou Eliminar Programas, aparece un cadro de diálogo no que se 
aprecian dúas solapas (Figura 30). A primeira é a que permite, precisamente, a instalación ou eliminación 
de aplicacións. A segunda (Figura 31) Windows XP   comezará a buscar o programa de instalación no 
disquete ou disco compacto e se dispomos  de conexión a internet, poderá acceder ás últimas 
actualizacións de Windows  facendo clic sobre o botón Windows  Update.  

 

 

 

 

 

Figura 31. Instalación de aplicacións. 

Figura 30. Cambiar ou eliminar programas 

 



Escola de Pais/Nais. Informática                                                                         Módulo: Windows XP 

Autor: Carlos F. Cid-2009   (Pai de Alumnas)           C.E.I.P. Frian-Teis (Vigo)                                            

   2

 

Figura 33. Formatado de discos. 

 

Se, posteriormente a esta instalación deséxase engadir ou eliminar compoñentes do propio 
Windows  , deberase facer dobre clic na icona denominada Agregar ou quitar compoñentes de Windows, 
(Figura 32). Na ficha que a continuación aparece, seleccionar os grupos desexados mediante unha marca 
de verificación á beira de cada compoñente. Si se desexa especificar que compoñente dun grupo se vai a 
instalar ou desinstalar, premer no nome do grupo e a continuación, no botón Detalles.   

 

Para proceder á instalación/desinstalación definitiva, premer Seguinte na fiestra de compoñentes. 
Aparecerán unha serie de cadros de mensaxes pedindo que se insiran os disquetes ou o CD-ROM de 
instalación. Para concluír a instalación, basta con seguir as instrucións.   

3. 3 Formatado de discos  
Para poder traballar cos discos (disquete ou discos duros) é 

necesario darlles formato, é dicir, formatalos. Así como o 
formatado de discos duros non debe facerse nunca por usuarios 
sen experiencia, o de disquetes é unha práctica común. Estes, 
cando compran, ás veces non posúen formato, cada vez menos, polo 
que necesitan ser formatados.   

Windows   pode dar formato do xeito con formatado 
Rápido, Windows, e o proceso de formatado é rápido.  

Para dar formato a un disquete, facer clic no Explorador de 
Windows  na icona da unidade, elixir o tipo de formatado e encher 
o cadro Etiqueta, si se desexa dar un nome que identifique ao 
disquete.  

Para comezar o formatado, premer Iniciar. Unha vez 
finalizado o proceso, aparece un cadro onde se presentan os resultados do formatado.  

 

Figura 32. Selección dos compoñentes a instalar ou 
desinstalar en Windows   
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Figura 35. Configuración do Escritorio. 

 

Figura 34. Configuración da data e hora. 

 

3. 4 Configurar a data e a hora do PC  
É fácil o comprobar a hora mirando na esquina inferior dereita da Barra de Tarefas. Para 

modificala, premer dúas veces sobre a hora. Logo duns instantes, aparecerá a hora nun cadro (figura 34) 
Si se desexa cambiar esta, premer sobre os segundos, minutos ou horas e utilizar a frechas arriba e 
abaixo para incrementar ou diminuír os segundos, minutos ou horas, un a un, respectivamente. Para 
modificar o ano o procedemento a seguir é idéntico ao descrito para o caso anterior, pero premendo esta 
vez sobre o cadro correspondente ao ano. 

  

Modificar o día e o mes é case inmediato. 
Simplemente débese premer na táboa calendario 
sobre a ficha de propiedades de Data e Hora, a 
continuación sobre o día desexado, quedando este 
resaltado. Para elixir o mes basta escribilo no 
recadro correspondente ou premer o triángulo que 
está á súa dereita e, no menú de persiana que 
aparece, facer clic sobre o mes a substituír.   

 

 

3. 5 Configuración do Escritorio  
Se o que se desexa é cambiar a aparencia que 

presenta, por defecto, o Escritorio de Windows  , debe 
premerse dúas veces sobre a icona denominada propiedades 
da Pantalla no Panel de Control. Mostrarase unha fiestra 
(figura 35) cun conxunto se separadores ou lingüetas, que 
permite ao usuario configurar o aspecto da pantalla á súa 
conveniencia.  

Para cambiar as cores das fiestras, premer sobre a 
solapa Aparencia. Antes de elixir a cor que se desexa aplicar 
a unha zona da fiestra, débese previamente seleccionar no 
debuxo que aparece na parte superior da pantalla, a zona á 
cal deséxaselle aplicar unha nova cor. O segundo paso será 
elixir a cor desexada. Este pode asignarse desde o menú de 
persiana denominado Cor. Finalizada a selección, premer 
Aceptar.  
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Figura 37. Exemplo de documento con 
 

 

Figura 36. Aparencia do procesador de textos 

 

Capítulo 4.  Accesorios de Windows 
 

Windows posúe gran número de aplicacións auxiliares, moitas das cales poden non estar instaladas 
segundo as necesidades de cada usuario. Entre as máis importantes destaca un pequeno procesador de 
textos coñecido co nome de WordPad, unha calculadora e un programa de debuxo denominado Paint. 
Ademais destes, Windows posúe aplicacións multimedia tales como reprodutor de CD, reprodutor 
multimedia, marcador de teléfono, desfragmentadores de disco e outro conxunto de aplicacións. A 
continuación darase unha breve descrición dos accesorios máis comúns.  

 
 4. 1  O programa Wordpad  

Cando se necesita crear textos de forma rápida e sen grandes complicacións, Windows ofrece o 
programa WordPad. Este programa, que se atopa no cartafol Accesorios, non é só un editor de textos 
sinxelo, senón que permite 
dar formato a carácteres e 
parágrafos, crear listados, 
buscar texto, definir 
tabulacións e moitas cousas 
máis, habituais só nos 
procesadores de texto de 
alto nivel. A contorna de 
WordPad, con barras de 
ferramentas, regra e 
fiestra de texto, recorda 
fortemente a Word.   

Un dos principais acertos de WordPad é que non só pode crear e abrir textos sinxelos, senón que 
tamén pode traballar cos formatos de Word e RTF (Rich TextFormat). Unha hábil medida de 
mercadotecnia de Microsoft, xa que así cada usuario de Word pode estar seguro de que os seus textos 
poderán lerse noutros computadores. 

  
Para crear un novo documento desde 

WordPad, unha vez cargado este, debe 
seleccionarse o comando Novo do menú  
Ficheiro. Aparecerá unha mensaxe 
preguntando polo tipo de documento a crear. 
Selecciónese o que se considere oportuno e 
xa se estará disposto para comezar a 
introducir o texto.  

 
Como veremos o Word mais adiante 

non nos pararemos mais no WordPad.  
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Figura 38. Vista xeral de Paint 

4. 2 O programa Paint 
Paint é unha aplicación que permite 

retocar debuxos e que substitúe ao coñecido 
Paintbrush de Windows 3.x. Con ela pódense 
crear debuxos sinxelos que poden trasladarse 
a outras aplicacións. Para abrir esta aplicación 
selecciónase Inicio / Programas / 
Accessorios / Paint.  Ao cargarse Paint 
aparece unha fiestra similar á que se ilustra 
na figura 38. 

 
Nela pódense apreciar, aparte da barra 

de título e a de menús, unha caixa de 
ferramentas e unha paleta de cores. A 
paleta permite seleccionar a cor, tanto 
exterior como interior. A cor exterior é a cor 
do fondo, mentres que o interior é a cor do 
primeiro plano. Ao facer clic sobre unha cor 
da paleta co botón esquerdo do rato selecciónase a cor do primeiro plano. Con todo, se se clica o botón 
dereito, é a cor do fondo o que cambia. Ambas as seleccións veñen reflectidas no cadro de diálogo de 
cores seleccionadas.  

As operacións que poden realizarse coa táboa de ferramentas detállanse na figura 39.  

 
Ao premerr sobre o botón de Forma libre a diferenza da opción Recorte, que selecciona unha parte 

rectangular do debuxo, pódese escoller unha forma non regular. Esta opción é moi práctica cando se 
necesita recortar parte do debuxo, que non podería seleccionarse coa opción Recorte. Seleccionada a 
forma desexada, o mover esta a o longo da pantalla ou copiar realízase mediante as opcións de Cortar, 
Copiar e Pegar do menú Edición.  

Figura 39. Barra de ferramentas de Paint. 
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Figura 40. A calculadora. 

Cando o que se desexa é borrar unha parte dun debuxo, hai que ter en conta que a goma de borrar 
deixa tras de si a cor seleccionada para o segundo plano. Así que para borrar calquera cousa que se 
debuxou, o primeiro que se debe facer é cambiar a cor do segundo plano ao mesmo que o fondo do 
debuxo.  

A opción Seleccionar cor toma a cor dun pixel ao colocar o punteiro sobre un lugar da Imaxe. 

Si se desexa engadir texto á Imaxe, facer clic no botón Texto e, a continuación sobre a área de 
debuxo crear un rectángulo, arrastrando o cursor en diagonal, pola área na que se quere colocar a 
mensaxe. Posteriormente, tras seleccionar a cor do texto, escribir a mensaxe desexada. Tendo activada 
a opción Ver/Barra de Texto aparece un cadro no que se pode elixir o tipo de letra, o seu tamaño e 
permite modificala a negriña, cursiva e subliñado.  

Para encher unha Imaxe cunha determinada cor, basta con premer sobre Encher  e a Imaxe 
pintarase da cor seleccionada como cor interior. 

O tamaño da Imaxe pode ser variable e a gusto do usuario. Pode modificarse este, ben en unidades 
de pixels, centímetros ou polgadas. Para iso débese elixir en Imaxe/Atributos e indicar a dimensión da 
Imaxe. 

As demais opcións son fáciles de utilizar e se omite a súa explicación. Aínda que hai que sinalar que, 
se o que se quere é debuxar un círculo, pode utilizarse a opción Elipse, mantendo premida a tecla shift  
ao mesmo tempo que se constrúe o círculo. De xeito análogo, para debuxar un cadrado débese seleccionar 
a opción rectángulo e manterse pulsada a tecla Maiúsculas mentres se debuxa.  

 
4. 3 A calculadora  

O manexo da calculadora de 
Windows permite realizar as mesmas 
operacións que unha calculadora 
convencional. Para abrir a aplicación, 
basta con seleccionar as opcións Inicio 
/Programas /Accesorios /Calculadora. 
Esta permite activar dous modos de 
presentación. A opción científica e a 
estándar, ambas no menú Ver. O 
funcionamento é o mesmo ao dunha 
calculadora normal e se omite a súa 
explicación. Si se desexa obter 
información adicional basta con 
seleccionar a Axuda.   
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4. 4 A fiestra de MS- DOS  
O sistema operativo MS- DOS era, ata a aparición de Windows, o sistema máis utilizado nos PC's. 

Windows dá un paso cara a adiante e incorpora todas as funcións que antes era necesario teclear cun 
interface de usuario moito máis cómodo e manexado co rato. Antes, bastantes aplicacións non podían ser 
executadas con Windows 3.x e era necesario correlas, tecleando o seu nome tras o símbolo do sistema 
operativo MS-DOS. Agora, coa aparición de Windows, case a maioría das aplicacións baseadas en MS-
DOS poden ser lanzadas - arrancadas - con só facer dobre clic sobre a icona correspondente ao arquivo 
desexado.  

 

Con todo é posible aínda que haxa algún programa que só se execute baixo DOS, ou ben que se 
desexe realizar certas tarefas baixo o coñecido símbolo >>. Para iso, Windows XP dispón da posibilidade 
de abrir unha ou varias fiestras do sistema operativo MS-DOS mentres se executa Windows. Para o que, 
tras premer o botón Inicio, e, dentro do grupo Programas / Accesorios/ Símbolo do sistema abrirase 
unha fiestra que recorda á das versións tradicionais de MS-DOS. 

Si se utilizou antes MS-DOS, descubrirase que a maioría dos comandos utilizados como dir,  mem,  
copy,  etc., seguen funcionando cando se utilizan tras o símbolo do sistema. É posible, ademais, mover e 
cambiar o tamaño da fiestra se pulsamos co botón dereito na barra de titulo e logo en Propiedades , 
podendo ademais cambiar a Fonte  a Cor e o Deseño. 

Para pechar a fiestra de MS-DOS e regresar a Windows escribir o comando Exit e pulsar Return, 
ou ben facer clic no botón de peche. 

Como se mencionou anteriormente, algúns programas baseados en MS-DOS só poden executarse 
correctamente cando se lanzan desde Windows en modo MS-DOS. Polo xeral Windows pecha primeiro 
todas os programas activos, de maneira que o programa baseado en MS-DOS poida controlar todo o 
sistema. Cando se sae do programa, o sistema devolve de xeito automático ao Escritorio.  

4. 5 Desfragmentador de disco  
Ao almacenar un arquivo no disco duro, este gárdase en calquera parte onde haxa sitio. Se non se 

pode atopar un o suficientemente grande para almacenar todo o ficheiro dunha soa vez, este gárdase por 
fragmentos en diferentes áreas do disco. Dise entón que o arquivo está fragmentado. Co tempo, o disco 
duro pode estar cheo de arquivos fragmentados, o que fai que os programas execútense máis amodo e 
prodúzase un maior desgaste da unidade do disco duro, posto que os cabezais de lectura/escritura da 
unidade deben traballar máis para acceder aos datos.  

Figura 41. Fiestra de MS-DOS. 
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O desfragmentador de disco de Windows XP encárgase de comprobar o estado de fragmentación 
dos arquivos do disco duro e posteriormente reordena todos os fragmentos en áreas consecutivas de 
disco. Para localizar esta utilidade seleccione: Inicio/Programas/Accesorios/Ferramentas do 
Sistema/Desfragmentador de disco.  

 

4. 8 Dispositivos Multimedia  
Neste momento, a maioría dos computadores posúen dispositivos para multimedia, é dicir, teñen 

unha unidade CD- ROM e prestacións especiais de son. 

 Unha tarxeta de son  é unha tarxeta ríxida de silicio, que leva compoñentes electrónicos, 
encaixada xeralmente nunha das rañuras do bus de expansión do computador, na placa base do PC, e que 
permite reproducir música de discos compactos ou gravar sons como a propia voz humana. 

Por outra banda, unha unidade CD- ROM é un dispositivo capaz de ler información, xa sexa 
software ou audio nun dispositivo de almacenamento tan coñecido como é o cd. Para utilizar os programas 
multimedia que incorpora Windows XP, será necesario posuír unha tarxeta de son e/ou un reprodutor de 
CD's. 

4. 8. 1  A gravadora de sons  
Si se dispón dun tarxeta de son e un micrófono, pódese usar a Gravadora de Sons para gravar 

arquivos de audio que posteriormente poden ser inseridos en documentos. Pódese abrir a Gravadora de 
Sons desde o menú Inicio, no grupo Multimedia, dentro do grupo Accesorios no menú Programas. Ábrese 
unha fiestra como a mostrada na figura 43, cun conxunto de botóns que recordan a calquera equipo típico 
de son.   

Para gravar un son hai que conectar o enchufe do micrófono na entrada MIC, na parte posterior da 
tarxeta de son, acender o micrófono, no caso de que teña interruptor, e facer clic no botón de gravar. 
Logo dunha breve pausa, o control deslizante da barra de desprazamento empeza a moverse e o 
rexistro de Posición comeza a aumentar. O rexistro Duración indica de canto tempo de gravación se 
dispón. Unha vez rematada a gravación, facer clic no botón Deter e gardar o ficheiro.  

Figura 42. Desfragmentador de disco. 
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Figura 43. A Gravadora de Sons. 

 

Figura 45. Pantalla inicial da Copia de Seguridade. Backup 

 

A gravadora ofrece distintas opcións de edición 
e efectos especiais. Utilizando o comando Edición 
pódese borrar parte dun arquivo, inserir outro arquivo 
de son ou ata mesturar dous arquivos, o un co outro. Os 
comandos do menú Efecto permiten aumentar ou 
diminuír o volume dun son, cambiar a velocidade de 
reprodución, engadir eco ou ata inverter o son.   

4. 8. 2 Reprodutor Multimedia 
 Co Reprodutor de Windows  Media, poderá reproducir e copiar CD de música, visualizar películas 

de vídeo, reproducir arquivos de son, copiar música e reproducila ,etc. O Reprodutor de Windows   
Media atópase no menú Programas ou ben faga clic sobre a súa icona na barra de ferramentas Inicio 

rápido de Windows XP   

 

4. 9 Copias de Seguridade  
Unha das tarefas máis importantes é a 

realización de copias de seguridade de forma 
regular, dos arquivos de datos máis 
importantes. (Todo o mundo sufriría algunha 
vez a perda de información e xa se sabe o 
desagradable que resulta volver realizar un 
traballo). Windows XP  non esqueceu esta 
faceta e introduciu a ferramenta Backup que 
permite realizar copias de seguridade dun 
xeito sinxelo. Para localizar esta utilidade 
seleccione Inicio/ Programas/ Accesorios/ 
Ferramentas do sistema/ Copia de seguridade.   

Figura 44. Reprodutor de Windows Media. 
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A primeira vez que se utiliza  Copia de Seguridade ou Backup de Windows XP, este dá a benvida. 
Nesta fiestra móstrase un resumo dos tres pasos que será necesario seguir para realizar a Copia de 
Seguridade. Se non se desexa que este persoal apareza cada vez que se abre a aplicación, non debe 
seleccionarse a opción Empezar sempre en modo de asistente.  

Para crear unha nova copia de seguridade , active a opción Efectuar unha copia de seguridade de 
arquivos e configuración e faga clic sobre o botón Seguinte, despois seleccione Elixir o que desexo 
incluír na copia de seguridade. Unha vez realizado isto, hai que indicar ao programa os arquivos e 
cartafoles dos que se desexe realizar a copia de seguridade. Para iso, premer na casa que aparece á 
esquerda da icona ou cartafol. Aparecerá unha marca de verificación e os arquivos ou cartafoles 
mostraranse na parte dereita.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Incorporación de arquivos a Copia de Seguridade 

 

Figura 47. Destino e nome do tipo da copia de seguridade 
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Posteriormente debe introducirse un disquete con formato e en branco na disqueteira e escribir o 
nome para a copia de seguridade se quere facer as copias en discos de 3½, ou cd ou dvd virxes, e faga 
dobre clic no botón Seguinte.  

 

Comezará nese momento o proceso de Copia de Seguridade. Windows   irá pedindo os discos que 
sexan necesarios, no caso no que toda a información non coubese nun único disquete, cd ou dvd. Ao 
finalizar a copia premer o botón Finalizar.  

Se o que se desexa é realizar unha copia de seguridade de todo o disco duro, debe elixirse no grupo 
de copia de seguridade a opción Toda a información deste equipo. Este arquivo inclúe outros arquivos 
que non se seleccionan cando se elixe todo o disco duro.  

Para restaurar un grupo de copias de seguridade hai que investir o proceso de crear copias de 
seguridade ou Backup.  

Figura 48. Fiestra de finalización para copia de seguridade. 
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Capítulo 5.  Cousas a lembrar do Windows    
5. 1  Nomes longos en Windows XP     

Windows   pode crear ficheiros con nomes de ata 255 carácteres, que inclúen espazos en branco e 
vogais acentuadas. Cada vez que se crea un nome longo de ficheiro, créase tamén un nome curto que serve 
para identificar o ficheiro desde as aplicacións DOS e Windows antigos. Desde algunha destas 
aplicacións, por exemplo desde unha fiestra de DOS, pódese identificar un ficheiro con nome longo de 
dúas formas distintas: ou ben usar o nome curto, ou ben utilizar o nome longo encerrado entre dobres 
comiñas (“ “).   

Aínda que agora pódense crear ficheiros con nomes de ata 255 carácteres, non é conveniente 
excederse, pois o tamaño máximo do camiño ou nome completo de calquera elemento de Windows   son 
260 carácteres. É dicir, os carácteres do nome dun ficheiro, máis os carácteres dos nomes dos 
cartafoles e subcartafoles onde se almacena devandito ficheiro, non poden superar os 260 carácteres.   

5. 2 Seleccionar grupos de ficheiros  
Para seleccionar rapidamente un grupo de ficheiros nun cartafol ou no Escritorio, pode arrastrarse 

o rectángulo de selección sobre os ficheiros, para o que se deberá manter pulsado o botón esquerdo do 
rato. Obtense o mesmo resultado mantendo pulsada a tecla Crtl e facendo clic sobre as iconas dos 
ficheiros que se desexa seleccionar.  

5. 3 Copiar e pegar ficheiros  
Como xa era sabido, é posible cortar,  copiar e pegar porcións de datos dentro de calquera 

aplicación de Windows   XP. Agora, para mover ou copiar ficheiros con Windows   tamén é posible usar as 
opcións de cortar,  copiar e pegar, de igual forma a como se facía antes con seleccións.   

5. 4 Copiar ou mover fiestras mediante o Explorador de Windows    
Si se está usando o Escritorio,  un xeito de copiar ou mover arquivos é abrir dúas fiestras de 

cartafoles ou discos: unha para o directorio de orixe e outra para o de destino.  Isto tamén pode facerse 
cunha soa fiestra, si se está no Explorador de Windows  . Para iso basta abrir o directorio de orixe, 
seleccionar os arquivos ou cartafoles e premer sobre o botón de Copiar. Se o que se desexa é mover os 
arquivos debe premerse sobre o botón Cortar e, posteriormente,  

desprazarse dentro da árbore de directorios do Explorador, ata o cartafol de destino na que se 
desexa almacenar os arquivos seleccionados e premer o botón de Pegar.  

5. 5 Tamaño total de varios ficheiros e cartafoles  
Se o que se quere é saber o tamaño que ocupan varios ficheiros, basta simplemente seleccionar e 

mirar a barra de estado situada na parte inferior da fiestra. Se o que se quere saber é o tamaño que 
ocupa un cartafol e todo o seu contido (xa sexan ficheiros ou outras subcartafoles con ficheiros), basta 
premer a icona de Propiedades.  
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5. 6 Ter visible a extensión dos ficheiros  
Se o que se desexa que a extensión dos ficheiros estea sempre visible, haberá que empregar o 

menú Ver do Explorador de Windows   e seleccionar Opcións. Aparecerá unha caixa de diálogo na que se 
escollerá Ver.  Entón, deseleccionar, premendo sobre a segunda caixa de selección da parte inferior MS-
DOS para tipos de arquivos rexistrados. As extensións de todos os ficheiros aparecerán axiña que como 
se faga clic sobre Aceptar.  

5. 7 Observación de cartafoles usando unha soa fiestra  
Poden eliminarse as múltiples fiestras que se abren a través de O meu Computador  seleccionando 

a opción Ver/Opcións de O Meu Computador e elixindo a opción Examinar cartafoles utilizando unha soa 
fiestra que cambia ao abrir cada cartafol.  

5. 8 Procuras globais  
A caixa de diálogo Busca/Ficheiros ou Cartafoles do menú Inicio pode usarse para realizar unha 

procura en todos os discos do sistema. Utilícese para iso a lista despregable mirar en  e desprácese ata, 
O meu Computador  seleccionándoo. A procura farase en todos os discos, incluíndo os da rede local que 
teñan asignadas unha unidade lóxica.  

5. 9 Reciclaxe de ficheiros  
Cando se arrastra un documento sobre a icona Papeleira de Reciclaxe, este non será borrado. Para 

borrar un elemento definitivamente é necesario baleirar a Papeleira de Reciclaxe . Con todo, é posible 
utilizar e borrar directamente un elemento mantendo pulsada a tecla Shift  á vez que se pulsa Supr.  

Cando se envía un ficheiro á Papeleira de Reciclaxe, poderá reciclarse ou recuperarse a través das 
opcións da papeleira. Con todo, si se envía un acceso directo dun ficheiro que se atopa no escritorio, 
reciclarase o acceso directo, pero o arquivo orixinal continuará intacto.  

5. 1 0 Combinación de teclas máis comúns  
A combinación de teclas máis comúns son as mesmas que se utilizaban en Windows antigos e aquí 

móstrase un breve recordatorio.   

A combinación Crtl- Esc detén traballos.  

Alt- Tab  Presenta sucesivamente as diferentes aplicacións activas. Pero agora mellorouse 
abrindo unha fiestra que mostra directamente todas as iconas dos programas que se están executando, 
conseguindo unha selección máis sinxela e rápida, con sucesivas pulsacións.  

Premendo a tecla Retroceso ábrese o cartafol que se atopa nun nivel superior á que está 
actualmente activa.  

Alt- Enter proporciona as propiedades do elemento que se atopa seleccionado.  

Shift- F1 0 é o equivalente de teclado ao botón dereito do rato.  
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Figura 50. Introducir contrasinal. 

 

Capítulo 6.  Características propias de Windows XP    
6. 1  Como comezar unha sesión nun computador 

 Se o ordenador está apagado, acendese e agardamos. Se hai varios usuarios temos que escoller o 
noso (se o temos) ou ben escollemos un que non teña chave de acceso ou un que saibamos a chave de 
acceso. 

   

No caso de que xa estivera aceso e cunha sesión do anterior usuario aberta (aparece a pantalla cos 
programas accesibles), é moi recomendable pechar esa sesión e comezar unha nova. Normalmente, 
aparecerá unha pantalla de inicio de sesión como a das Figuras 49 e 50. 

6. 2 Para imprimir  
Cada programa ou aplicación ten os menús propios para imprimir,  polo xeral para imprimir temos 

que ir ao menú Ficheiro e elixindo a opción Presentación preliminar (Vista Previa, Previsualización,…) 
podemos ver como se imprimiría o documento. Hai que asegurarse de que a impresora está correctamente 
seleccionada, de que o tamaño de papel, número de copias, etc., sexa o desexado. Ficheiro /Configuración 
de Páxina/ …. . ).  

 

Figura 49. Fiestra de inicio de sesión. 

 

Figura 51. menú de impresión 

 

Impresora 
 

Nº de Copias a Imprimir 

Páxinas a Imprimir 
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6. 3 Apagar o Windows  
Unha vez rematamos de traballar debemos gardar sempre os traballos realizados antes de apagar o 

Windows, no caso contrario o apagar perderanse todos os traballos.  

Logo de gardar os traballos debemos pechar todas as aplicacións e programas cos que estivemos 
traballando e por último apagar o Windows  no menú Inicio / Apagar/(ou Pechar sesión).  E nos sae esta 
fiestra con varias opcións. 

 

Figura 52. Finalización de Windows XP   

 No modo Hibernación o ordenador garda no disco duro o que ten na memoria (dependendo 
do tamaño de la memoria tarda mais ou menos) e logo apagase; cando o acendamos de novo, 
restaura o estado no que se atopaba.  

 En Modo de Espera (Suspender).  Este modo actívase de dúas formas distintas:  
• É unha das opcións do Apagado do equipo (Inicio / Apagar o equipo / Suspender). 
Neste caso realízase de forma manual. 
• Ao pasar un tempo, definido por nós nas Opcións de Enerxía. Faino 
automaticamente 

Este estado reduce o consumo de enerxía do equipo. 
 Reiniciar. O Sistema apagase e vólvase a arrincar.  

O seu obxectivo pode ser o seu mal funcionamento, instalación de programas e/ou dispositivos, 
etc. Para iso é preciso premer en Inicio -  Apagar equipo e despois Reiniciar.  

É preciso ter as mesmas precaucións que ao Apagar o Sistema xa que o efecto é apagar e 
acender, un proceso seguido do outro, sen intervención nosa.  

 Apagar o equipo.  Para apagar o Sistema premer en Inicio -  Apagar equipo e despois en 
Apagar. 

Co apagado do equipo bórranse todos os datos da memoria e de todos os programas que teñan 
arquivos abertos e sen gravar. Aconsello pechar todos os programas en uso, gardando os arquivos 
abertos, antes de apagar o Sistema. 
 Precaución. Non apagar o PC ata que non apareza a mensaxe que indica que se pode apagar o equipo de xeito 
seguro. Algúns equipos (sobre todo os máis modernos) apáganse automaticamente. 
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