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1. INTRODUCERE 

Prezenta lucrare este rezultatul experienţei mele zilnice ce acumulează o perioadă de 

peste cincisprezece ani în care procesul de predare-învăţare şi Internetul sunt relaţionate şi îşi 

propune să răspundă la o serie de întrebări legate de felul în care sunt comunicate cunoştinţele 

specializate în Internet. 

Structurată în zece capitole, lucrarea debutează cu o Introducere în care se face o 

prezentare generală a Internetului ca mediu virtual propice comunicării de cunoştinţe mai mult 

sau mai puţin specializate într-un mediu social creat de comunităţile virtuale. După o evocare a 

primelor mărturii lăsate de pionierii Internetului asupra felului în care cunoaşterea era transmisă 

în cadrul comunităţilor virtuale: 

What amazed me wasn't just the speed with which we obtained 

precisely the information we needed to know, right when we needed to know it. 

It was also the immense inner sense of security that comes with discovering that 

real people – most of them parents, some of them nurses, doctors, and midwives 

– are available, around the clock, if you need them. (Rheingold, 2000 

Homestading on the electronic frontier, p.1) 

şi care constituie un prim argument în favoarea considerării Internetului ca mediu 

cognitiv, observăm că, în prezent, situaţia se prezintă foarte diferit. A vorbi despre învăţare în 

Internet în zilele noastre nu este decât un termen generic care necesită multe precizări având în 

vedere faptul că procesul de învăţare online s-a diversificat surprinzător de mult. Astfel, o 

întreagă familie de cuvinte, denumeşte în prezent ceea ce nu demult părea a fi un simplu proces 

de transmitere de cunoştinţe. Astfel, astăzi suntem obişnuiţi să vorbim despre: distance 

learning, e-learning, online learning, v-learning, virtual collaborative learning, computer based 

training, Internet based training, computer supported collaborative learning, social learning, 

technology enhanced learning, mobile learning, ubiquitous learning, lifelong learning, etc. 

Termeni care denumesc de cele mai multe ori procese diferite de învăţare în spaţiul virtual. 

În faţa panoramei învăţării în spaţiul virtual nu putem decât să ne punem o serie de 

întrebări, la care vom încerca să răspundem pe durata cercetării dusă la capăt în prezenta 

lucrare. Acestea ar fi: 

Este diferit procesul de e-learning ce se desfăşoară în cadrul comunităţilor virtuale 

create în jurul forumurilor web profesionale diferit de procesul de e-learning desfăşurat în şcoli? 

Membrii forumurilor profesionale vorbesc diferit atunci când învaţă în Internet şi când învaţă în 

clasă? Dacă vorbesc diferit şi stabilesc raporturi de comunicare ale cunoaşterii diferite în spaţiul 
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virtual şi în spaţiul real, în ce constă aceste diferenţe? Ce diferenţiază comunicarea virtuală faţă 

de o situaţie de comunicare cotidiană? Cum este caracterizat limbajul utilizatorilor Internet 

folosit cu scopul de a comunica cunoaşterea? 

1.1 Motivaţia cercetării 

Înainte de toate pentru că este forma cea mai puţin studiată de comunicare 

mediată de către calculator. Dintre toate principalele genuri web (email, chat şi forum 

web), acesta din urmă este cel mai puţin studiat. 

Un al doilea motiv îl constituie faptul că forumul web reprezintă o formă unică 

de transmitere a cunoaşterii în situaţii de invăţare informale şi are un caracter public 

ceea ce îl face foarte uşor accesibil fără încălcarea drepturilor de autor. 

Forumul web prezintă o bogată tematică legată de transmiterea de cunoaştere în 

numeroase domenii şi prezintă avantajul de a fi cel mai durabil dintre genurile web. 

În general forumurile web sunt descrise ca un gen discursiv omogen. Este însă 

clar faptul că se poate înregistra o variaţie a structurii discursive a forumului web în 

funcţie de tipul acestuia: forum web de dezbateri şi opinii, forum web de noutaţi ale 

lumii mondene, forum web dedicat tinerilor şi forum web profesional. Din păcate până 

în prezent nu avem o clasificare clară a tipurilor de forum existente în Internet. 

De asemenea, o ultimă motivaţie este legată de faptul că principalul scop cu care 

a fost creat Internetul în momentul în care a devenit un serviciu public a fost 

transmiterea interactivă a cunoaşterii atât între centre universitare şi academice cât şi 

între utilizatorii obişnuiţi. 

1.2 Obiectivele cercetării 

Astfel, pornim în demersul nostru motivând obiectul cercetării şi asumând 

câteva ipoteze de lucru: 

a) forumul web reprezintă o modalitate de transmitere a cunoaşterii în 

Internet începând cu primele implementări ale sistemelor de comunicare 

ale acestuia 

b) tipul de forum web dedicat exclusiv transmiterii de cunoştinţe în domenii 

specializate este forumul web profesional 
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c) având în vedere faptul că toate genurile discursive web sunt considerate ca 

genuri hibride aflate între discurs scris şi discurs oral, asumăm, bazându-ne 

pe bibliografie, faptul că şi interacţiunile verbale din forumurile web 

profesionale prezintă aceeaşi structură hibridă şi că au o structură 

asemănătoare unei conversaţii scrise. 

d) ca în cazul oricărei conversaţii, în forumurile web profesionale comunicarea 

cunoaşterii se realizează interactiv pe baza negocierii între diferiţii 

participanţi. Astfel, cunoaşterea se construieşte colectiv, colaborativ şi 

interactiv. 

Datorită formei în care cunoaşterea este transmisă în Internet, foarte asemănătoare 

cu aceea a unui dialog scris, am considerat că dintre toate orientările teoretice din 

analizei discursului, cele care ne vor putea ajuta în formarea unui cadru teoretic solid 

sunt analiza conversaţiei şi a interacţiunilor verbale între două sau mai multe persoane. 

Astfel, perspectiva noastră asupra subiectului analizat are în vedere faptul că în Internet 

cunoaşterea se construieşte colectiv, colaborativ şi interactiv. 

De asemenea, ne asumăm şi faptul că în Internet, comunicarea virtuală aer loc în 

forumuri web diferite şi care cunosc o mare varietate de forme, fiecare dintre acestea 

dezvoltând un gen discursiv diferit modelat în funcţie de obiectivele comunicării, tema 

discuţiilor precum şi în funcţie de participanţii la aceste discuţii. Prin urmare, ne 

asumăm faptul că în comunicarea specializată în forumurile web profesionale discursul 

transmiterii de cunoaştere prezintă caracteristici specifice şi trăsături distinctive care îl 

individualizează între celelalte tipuri de forumuri web. 

Considerăm de asemenea că în comunicarea din forumurile web profesionale 

cunoaşterea se transmite în special prin intermediul secvenţei explicative şi că strategiile 

explicative au un rol fundamental în construcţia cunoaşterii în spaţiul virtual. Explicaţia 

ca mecanism discursiv al transmiterii de cunoaştere ni se dezvăluie ca fenomen 

lingvistic de o complexitate surprinzătoare şi în transmiterea cunoaşterii în forumurile 

web se poate observa o bogată gamă de strategii explicative. De asemenea, prezenţa 

predominantă a secvenţelor explicative în construcţia discursivă a interacţiunilor verbale 

în forumurile web specializate determină o configuraţie discursivă specifică a 

discursului, configuraţie care poate fi observată în diferite limbi străine. Studierea 

discursului de transmitere a cunoaşterii în forumurile web specializate în diferite limbi 

străine presupune atât existenţa unor similarităţi, specifice interacţiunii, tematicii şi 

obiectivelor urmărite de participaţii în forumurile de discuţii şi care sunt aceleaşi 
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indiferent de limba în care aceştia se comunică, cât şi existenţa unor diferenţe date de 

specificul fiecărei limbi în parte. Astfel, conceptualizarea, perceperea şi construcţia 

secvenţelor explicative sunt diferite de la o limbă la alta. 

Pe durata cercetării noastre vom încerca, prin analiza corpusului nostru, să 

confirmăm sau să infirmăm ipotezele iniţiale de lucru cu scopul de a obţine o descriere 

relevantă a trăsăturilor caracteristice a discuţiilor din forumurile web specializate ca 

subgen discursiv al Internetului. 

1.3 Obiectivele cercetării 

Aşa cum se poate observa din această mică introducere, prezenta cercetare se 

încadrează în domeniul pragmaticii discursului şi se vrea o lucrare descriptivă ce 

urmăreşte trei obiective principale, relaţionate între ele. Acestea ar fi: 

a) descrierea forumului web profesional ca subgen discursiv al genului forum 

web. 

b) descrierea mecanismului de transmitere a cunoaşterii în cadrul forumurilor 

web profesionale 

c) observarea variaţiei de la o limbă la alta a subgenului discursiv constituit de 

către forumul web profesional 

Diferite obiective secundare derivă din obiectivele enunţate anterior. Astfel, 

pentru a putea descrie forumul web profesional ca subgen discursiv înainte trebuie să:  

a) demonstrăm că forumul web profesional este un tip de discurs electronic (CMC) 

b) să ilustrăm faptul că discuţiile care au loc într-un forum web profesional sunt 

rezultatul interacţiunii sociale între membrii unei comunităţi virtuale şi că acest 

tip de discurs electronic apare doar în cadrul social constituit de către un anumit 

tip de comunitate virtuală 

c) să determinăm care sunt condiţiile sal de producere discursivă 

d) să identificăm obiectivele comunicării 

e) să observăm identităţile implicate în procesul de comunicare 

f) să observăm cum comunică interlocutorii 

 

Pentru a putea descrie mecanismul de transmitere a cunoaşterii în cadrul 

forumurilor web profesionale ne propunem să: 
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a) demonstrăm faptul că transmiterea de cunoştinţe este unul dintre obiectivele 

interacţiunii sociale în Internet 

b) să ilustrăm faptul că transmiterea de cunoştinţe în Internet se realizează prin 

diferite genuri discursive 

c) să determinăm faptul că transmiterea de cunoştinţe este implicată în procesul de 

creare a sensului 

d) să ilustrăm faptul că principalul mecanism de transmitere a cunoaşterii în 

forumul web profesional este explicaţia. 

e) să identificăm diferitele tipuri strategii explicative utilizate în comunicarea în 

forumurile web profesionale 

f) să analizăm exemple concrete de explicaţii 

g) să descriem specificul explicaţiei în forumurile web profesionale printr-o analiză 

comparativă cu secvenţa explicativă aşa cum este descrisă ea în literatura de 

specialitate 

h) să observăm construcţia explicaţiei ca interacţiune comunicativă 

 

Pentru a observa variaţiile pe care le înregistrează subgenul discursiv constituit de 

către forumul web profesional ne propunem să: 

a) determinăm parametri variaţiei subgenului discursiv în diferite limbi 

b) să comparăm parametri variaţiei între diferite limbi 

c) să creăm un profil specific al comunicării în forumul web profesional pentru 

fiecare limbă 

 

Încă de la început un astfel de demers se dovedeşte a fi complex şi greu de 

surprins deoarece presupune operarea unei serii de distincţii precum şi stabilirea unui 

cadru teoretic care să furnizeze instrumentele necesare analizei respectivului subtip 

discursiv aşa cum vom vedea în prezentarea pe capitole a lucrării. 

1.4 Fazele cercetării 

O cercetare de dimensiunile unei teze de doctorat care presupune un efort 

continuu şi un mare volum de muncă nu se poate duce la bun sfârşit fără o bună 

organizare a fiecărei etape de cercetare. Astfel, având în vedere faptul că descrierea unui 

gen discursiv ca cel al forumurilor web specializate implică nu numai o perspectivă 

interdisciplinară asupra acestuia ci şi o strictă metodologie ce trebuie aplicată în analiza 
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faptelor de limbă observate, am decis să organizăm demersul nostru analitic în funcţie 

de următoarele etape de lucru: 

a) Stabilirea ipotezelor de lucru şi a obiectivelor cercetprii; 

b) Stabilirea bibliografiei fundamentale pentru cercetarea ce urma să fie întreprinsă; 

c) Crearea şi implementarea corpusului de texte în vederea analizei, stadiu care a 

presupus următoarele sub-etape de lucru: 

a. Consultarea de referinţe bibliografice cu privirea la crearea unui corpus; 

b. Compararea corpusului cu alte corpusuri deja existente; 

c. Lista forumurilor care vor fi folosite la crearea corpusului de forumuri 

specializate; 

d. Stabilirea formei definitive şi a textelor care formează corpusul de 

forumuri de discuţii specializate. 

d) Analiza unui eşantion al corpusului pentru a avea o evaluare preliminară a 

materialului de analizat; 

e) Stabilirea cadrului theoretic interdisciplinar al cercetării noastre, etapă complex 

format din următoarele sub-etape: 

a. Discursul electronic şi comunităţile virtuale; 

b. Construirea cunoaşterii şi transmiterea acesteia; 

c. Cadru teoretic interdisciplinar al analizei discursului; 

f) Elaborarea metodologiei de lucru şi a protocolului de analiză; 

g) Analiza discursivă a corpusului; 

h) concluzii. 

În cele ce urmează vom face o prezentare detaliată a capitolelor tezei de doctorat, 

începând cu capitolul al doilea, conţinutul primului capitol fiind rezumat în paginile 

acestei prezentări până acum. 

1.5 Teza de doctorat. Rezumat al capitolelor 

Astfel, după un prim capitol introductiv în care s-au respectat complet normele 

cerute de către universitatea în care s-a susţinut doctoratul, Universitatea Pompeu-Fabra, 

precum şi normele formale şi structurale general aplicate la nivel internaţional în acest 

domeniu, s-a trecut la realizarea următoarelor nouă capitole care formează prezenta teză 

de doctorat. 
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1.5.1 Prezentare generală a discursului în internet 

Capitolul al doilea al prezentei teze descrie spaţiul virtual ca mediu comunicativ 

şi defineşte discursul electronic (CMC - computer mediated communication). Această 

descriere a discursului electronic a fost realizată ţinându-se cont de diferitele 

perspective din care acest domeniu, amplu discutat în internet, a fost descris şi analizat 

în lucrări fundamentale publicate şi aflate în circulaţie la nivel mondial. Într-o fază 

iniţială am dorit să răspunem la întrebarea ce este Internetul din perspectivă 

comunicativă şi după analizarea principalelor surse teoretice consultate, am ajuns să 

afirmăm faptul că mediul virtual descris ca Internet nu poate fi descris în afara 

comunicării verbale dat fiind că toate datele aflate în internet sunt publicate cu scopul de 

a comunica date, informaţii, idei, cunoştinţe. Interacţiunea dintre participanţii în reţelele 

sociale, forumurile web şi paginile web neputând avea loc fără componenta 

comunicativă. De asemenea, pentru a putea fundamenta solid teoria transmiterii 

cunoaşterii în Internet, am simţit nevoia realizării unei prezentări diacronice a evoluţiei 

acestuia. Spre deosebire de toate prezentările diacronice ale evoluţiei tehnologiei 

Internet, perspectiva pe care am ales-o în prezentarea evoluţiei Internetului a fost una 

discursivă. Astfel am ales să prezentăm în diacronie apariţia fiecărui gen discursiv, lucru 

care, având în vedere faptul că fiecare moment în evoluţia Internet este marcat cu foarte 

mare precizie şi că majoritatea dintre cei care au participat la crearea fenomenului 

Internet sutn încă în viaţă şi sunt autori a cărţi fundamentale despre apariţia şi evoluţia 

acestuia, a fost uşor de urmărit. Spre deosebire de literatură, în care apariţia unui gen 

discursiv nu poate fi determinată cu precizie şi se ia în considerare, făcându-se o 

convenţie general acceptată, primul reprezentant al unui gen literar (de exemplu 

poemele homerice, tragediile greceşti, romanul medieval etc.), apariţia genurilor 

discursive în Internet este uşor de determinat cu mare precizie. Având în vedere că 

crearea unui component IT are ca urmare directă implementara a noi posibilităţi de 

comunicare între utilizatorii Internet, fiecare nouă creaţie IT atrage după sine noi 

programe ce permit noi modalităţi de interacţiune comunicativă. Astfel, prezentarea 

diacronică propusă de noi se prezintă ca fiind inovativă sub acest aspect, deoarece 

prezintă evoluţia discursivă a Internetului şi a genurilor acestuia. Concluzia la care 

ajungem este că există genuri discursive despre care putem considera că au apărut odată 

cu Internetul, respectiv: chat, email şi web forum. Acestea sunt cele mai vechi şi, în 

acelaşi timp şi cele mai rezistente în timp şi au caracteristici discursive bine stabilite în 



14 

 

timp care le individualizeaza, în timp ce în alte cazuri, genurile discursive cunosc o 

existenţă efemeră sau sunt prea noi pentru a avea deja caracteristici discursive bine 

stabilite. După prezentarea evoluţiei discursive a Internetului, în teză se argumentează 

alegerea forumului web ca gen discursiv analizat prin faptul că este unul dintre genurile 

de bază, rezistent şi reprezentativ. De asemenea, prezintă şi avantajul de a oferi 

informaţiile public, ceea ce scuteşte specialistul care analizează aceste aspecte de 

problemele pe care le implică analiza unor date personale, precum încălcarea dreptului 

la intimitate şi legea drepturilor de autor. De asemenea, forumul web este genul 

discursiv esenţial pentru transmiterea şi comunicarea cunoaşterii specializate. 

În completarea acestei evoluţii, pentru a avea o fundamentare teoretică completă 

s-a efectuat de asemenea un studiu privind definirea discursului electronic.  

Different names have been coined for this new form of virtual communication. „Computer 

Mediated Communication‟ (Herring, 1996), „Netlish‟, „Weblish‟, „Internet language‟, 

„cyberspeak‟, „netling‟ (Thurlow, 2001), „netspeak‟ (Thurlow, 2001; Crystal, 2006), „electronic 

discourse‟ (Davis&Brewer, 1997; Panckhurst, 2006), „electronic language‟ (Collot, 1996), 

„interactive written discourse‟ (Werry, 1996), are just some of the terms in use, to which we can 

add that of „cyberlanguage‟ (MacFadyen et al, 2004) and „virtual language‟ (Pop, 2008). 

Aici s-au avut în vedere lucrări fundamentale din domeniu şi s-a pus în evidenţă 

marea diversitatea a opiniilor, definiţiilor şi a accepţiunilor cu care acest termen este 

utilizat. 

[...] text-based CMC, in which participants interact by means of the written word, e.g., by typing 

a message on the keyboard of one computer which is read by others on their computer screens, 

either immediately (synchronous CMC) or at a later point in time (asynchronous CMC). 

(Herring, p.1) 

In a setting where linguistic differences are likely to loom large, the concept of a language 

variety will be helpful. A variety of language is a system of linguistic expression whose use is 

governed by situational factors. (Crystal, 2006, p.6) 

 

În final, dintre toate definiţiile prezentate şi comentate, am menţionat care ni se 

pare cea mai pertinentă şi completă, urmând ca pe întreg parcursul lucrării să ne referim 

la discursul electronic conform respectivei definiţii. Ca urmare directă a discutării 

conceptului de discurs electronic, s-a ajuns la detalierea multiplelor forme de analiză a 

discursului. O secţiune a acestui capitol fiind destinată clasificărilor discursului 

electronic din diferite perspective. 

A doua parte esenţială a acestui capitol se referă la mediul în care are loc 

comunicare virtuală şi în care s-au dezvoltat genurile discursive ale Internetului. 

Pornind de la perspectivele teoretice deschide de autor precum Davis&Brewer (1997), 
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Thurlow (2001), Yus (2001), Crystal (2006), ajungem să descriem comunităţile virtuale 

care s-au format de-a lungul timpului cu ajutorul utilizatorilor care prin activitatea 

discursivă desfăşurată în mod constant şi continuu în forumurile web profesionale au 

ajuns să formeze structuri sociale virtuale complexe bazate pe comunicarea şi schimbul 

de cunoaştere. La fel ca şi în cazul discursului eletronic s-a pornit de la fundamentele 

conceptului şi într-o fază iniţială am pus în evidenţă discuţiile fundamentale şi ideile 

esenţiale aflate actualmente în circulaţie la nivel mondial în legătură cu crearea de 

comuintăţi virtuale. Astfel autori ca McLuhan (1962, 1964), Licklider, Rheingold sau 

Castells au fost discutaţi pe rând şi contrastaţi pentru a vedea care sunt caracteristicile 

principale ale unei comunităţi virtuale şi cum o comunitate virtuală poate dezvolta un 

anumit gen discursiv. Astfel, o privire interdisciplinară asupra acestui fenomen, privit 

din perspectivă socială, umanistă, tehnică, comercială, ne permite să afirmăm că o 

comunitate virtuală are următoarele caracteristici: a) se referă la un grup de persoane 

care se asociază în mod deliberat şi care îşi folosesc timpul liber într-un mediu mediat 

de către calculator şi care participă la o activitate socială împreună; b) este vorba despre 

un grup de persoane format diacronic şi implicând comunicarea mediată de către 

calculator; c) o comunitate virtuală se referă la un mediu electronic (listserv, chatroom, 

mediu web) care facilitează şi eventual determină formarea unui grup online precum şi 

activitatea acestuia. 

Definirea comunităţilor virtuale este urmată de categorizarea acestora. De 

asemenea, aici ne-am întâlnit cu o diversitate bogată de clasificări în funcţie de diferite 

criterii, ceea ce ne-a permis ca după o discutare atentă a tuturor acestora să putem 

afirma faptul că în Internet comunităţile virtuale se pot tipologiza pe baza unei 

clasificări ce are în vedere două nivele şi cinci atribute: scopul interacţiunii verbale, 

locul, platforma, pattern of interacion şi generarea de venituri. Alte categorizări, 

considerate mai puţin importante, cum ar fi cele ale unor autori ca Jones&Rafaeli 

(2000), Bagozzi & Dholakia (2002), or Wu Song (2010)au fost doar menţionate fără a fi 

luate în considerare în studiul nostru. 

Ultima secţiune a acestui capitol dedicat în întregime discursului electronic, 

mediului şi comunităţii în care acesta se dezvoltă face legătura între comunitatea 

virtuală, discurs electronic şi transmiterea de cunoaştere. Pentru a putea pune în relaţie 

aceste concepte am încercat să răspunem la întrebarea dacă forumul web specializat este 

o comunitate virtuală. Iar răspunsul găsit, având ca argument definiţia lui Herring a 

comunităţilor virtuale este că da, forumul web specializat îndeplineşte condiţiile 
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necesare pentru a fi o comunitate virtuală: The professional web forum is a virtual 

community since its members form “a group of people who associate themselves over 

time with a computer-mediated environment” (Herring, 2008, vezi 2.3.1). În mod logic 

s-a trecut la următoarea întrebare menită să continue argumentarea noastră, ce tip de 

comunitate virtuală este forumul web. Astfel, ajungem la o primă concluzie parţială ce 

acoperă cercetarea dusă la capăt în primul capitol, conform căreia forumul web este o 

comunitate virtuală iniţiată de către membri, o comunitate virtuală orientată pe ducerea 

la bun sfârşit a anumitor sarcini care sund duse la capăt în spaţiul virtual şi care are un 

scop specializat. Comunicarea se realizează asincronic şi nu este o comunitate virtuală 

creată cu scopul de a genera profit. 

 

1.5.2 Transmiterea de cunoştinţe în Internet 

Al treilea capitol este destinat să acopere un aspect diferit al cercetării noastre 

interdisciplinare: cunoaşterea. Într-o primă încercare de a ne apropia de acest domeniu 

vast, am trecut în vedere în secţiunea Ce este cunoaşterea? Principalele teorii legate de 

cunoaştere. Aici este surprinzătoare vastitatea domeniului şi bogăţia de perspective, idei 

şi opinii iar bibliografia domeniului este impresionantă. Un moment important în 

avansarea cercetării a constitut-o, prin urmare, delimitarea domeniului de referinţă 

pentru cercetarea noastră. Astfel am ajuns să observăm că teoriile legate de constuirea şi 

comunicarea cunoaşterii ca prin colaborare şi interacţiune sunt cele definite de diferiţi 

autori observăm că aceştia, în afară de faptul că definesc procesul de construire şi 

comunicare a cunoaşterii în termeni cuantificabili, abordare foarte utilă în cazul unei 

analize multilingve în care trebuie găsit un element comun concret în discursuri 

comparabile în limbi diferite, stabilesc, în plus, care sunt structurile fundamentale ale 

cunoaşterii. Astfel, urmând acest cadru teoretic, am distins între deprinderi, cunoaştere 

teoretică şi expertiză ca nivele diferite de achiziţionare a diferitelor structuri cognitive. 

Un alt avantaj al acestui cadru teoretic este reprezentat de faptul că acesta subliniază 

importanţa explicaţiei şi a strategiilor explicative, considerate esenţiale pentru 

comunicarea eficientă a cunoaşterii. 

Făcând legătura între structurile cunoaşterii şi explicaţie, am aprofundat în 

secţiunile următoare ale acestui capitol diferitele forme de texte explicative care pot fi 

întâlnite în transmiterea de cunoaştere. Dintre acestea, trei sunt cele pe care le-am 



17 

 

considerat esenţiale şi fără de care transmiterea cunoaşterii nu se poate realiza. Acestea 

sunt: definiţia, textele procedurale şi explicaţia prototipică. Pentru definiţie a fost ales ca 

şi cadru teoretic o monografie clasică, publicată în anii 50, dar care este considerată şi 

stăzi ca un punct de referinţă nedepăşit în complexitatea analizei definiţiei ca text 

explicativ. Astfel, respectiva monografie ne-a ajutat să identificăm aproximativ un 

număr de două zeci de tipuri de definiţii documentate în analiza duscursului, în logică şi 

filozofie, ceea ce a oferit o bază excelentă pentru identificarea şi nuanţarea fină a 

tipologiei definiţiilor întâlnite în corpusul nostru. 

Un alt tip de text pe care s-a pus un accent deosebit în construirea cunoaşterii în 

discuţiile din forumurile web o reprezintă textele procedurale (texte care transmit 

indicaţii, instrucţiuni). Importanţa lor a fost subliniată cu atât mai mult cu cât tematica 

corpusului creat pentru analiză se referea la probleme pe care utilizatorii le întâmplină 

în utilizarea şi întreţinerea calculatoarelor, discuţii care generează inevitabil discursuri 

structurate sub formă de texte procedurale. 

Ultimul tip de texte pe care l-am documentat şi luat în considerare ca punct de 

referinţă important pentru analiza ce urma să se desfăşoare a constituit-o explicaţia 

prototipică. Acest tip de text reprezintă o imagine completă şi complexă a explicaţiei 

„clasice” aşa cum poate fi ea întâlnită de obicei în textele ştiinţifice şi academice. 

Aceeaşi structură, cu mici modificări însă poate fi întâlnită şi în transmiterea de 

cunoaştere în forumurile web. Cadrul teoretic utilizat în acest caz l-au constituit 

descrierile textelor explicative, informative şi procedurale din lingvistica textului ale 

autorului Jean-Michel Adam. 

1.5.3 Direcţii generale în analiza discursului 

În capitolul al patrulea al tezei de doctorat se stabileşte cadrul teoretic al 

cercetării din perspectiva analizei discursului. Pentru început se stabilesc parametrii 

descrierii unui gen discursiv ca etapă iniţială a procesului de analiză. Prima problemă 

metodologică de care ne-am izbit a constituit-o faptul că domeniul analizei discursului 

reprezintă o mare varietate de teorii, descrieri şi modele de analiză ale genurilor 

discursive, textelor şi discursurilor. În urma consultării bibliografiei, ne-am oprit asupra 

a trei dintre autorii ale căror teorii ne-au permis să construim un cadru teoretic de 

referinţă viabil şi solid. Fiecare dintre aceste teorii a fost aplicată la un palier diferit de 

analiză în cadrul cercetării noastre. Astfel pentru nivelul cel mai general, descrierea 
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genurilor discursive ne-am orientat spre modelul socio-comunicativ propus de către 

Patrick Charaudeau şi care ne-a permis să descriem forumul web sub aspectul 

participantilor la discurs, intenţionalităţii acestora în comunicare şi a canalului de 

transmitere a informaţiei între aceştia, parametri pe care autorul îi considertă esenţiali 

pentru modelarea unui profil care individualizează un gen discursiv faţă de celelalte. 

Odată adoptat modelul, a fost foarte simplu să ne orientăm spre teorii din domenii 

asemănătoare şi compatibile, ceea ce ne-a făcut să ne bazăm cercetarea în special pe 

teorii şi direcţii de analiză dezvoltate în Franţa în ultimele decenii. Astfel pentru 

analizarea secvenţelor discursive, am apelat la lingvistica textului şi la modelele 

discursive descrise de Jean Michel Adam, în timp ce pentru descrierea transmiterii de 

informaţie ca interacţiune verbală ne-am folosit de analiza conversaţiei şi analiza 

textului în interacţiune propuse de către Catherine Kerbrat-Orecchioni şi dezvoltate 

ulterior de către Veronique Traverso. 

Astfel, lingvistica textului face o legătură solidă între cadrul teoretic creat în 

acest capitol şi cadrul teoretic propus în capitolul anterior prin prezenţa principiilor şi a 

ideilor propuse de către Jean-Michel Adam. În acelaşi timp, analiza explicaţiei ca 

itneracţiune discursivă reprezintă o primă abordare la nivel conversaţional. În 

bibliografia de specialitate încă nu a fost întâlnită o abordare a unui text explicativ ca 

interacţiune. Acest lucru a presupus luarea de noi decizii privitoare la direcţiile şi 

metodologia de urmat în cazul în special în ceea ce priveşte observarea felului în care 

inreacţiunile verbale se construiesc prin diferite acţiuni comunicative în cadrul unui 

dialog. Această organizare care asigură progresia tematică, şi prin aceasta transmiterea 

de cunoaştere reprezintă unul dintre punctele inovative al cercetării noastre cu concluzii 

esenţiale asupra felului în care se desfăşoară procesul transmiterii şi comunicării de 

cunoaştere prin intermediul conversaţiei. 

 

1.5.4 Descrierea corpusului forumurilor web 

Capitolul cinci, spre deosebire de cele anterioare, care reprezintă etape în crearea 

cadrului teoreti, este unul eterogen în care analiza, descrierea şi teoria se îmbină. Astfel, 

într-o primă parte a acestuia prezentăm teoria care a stat la baza creaţiei corpusului de 

analiză. Menţionăm că i s-a acordat o atenţie specială acestui aspect, având în vedere 

faptul că de materialul care urma să fie analizat urma să depindă toata cercetarea 

ulterioară iar validitatea concluziilor depinde de asemenea de acest lucru. Astfel, o bună 
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fundamentare teoretică ne-a permis să avem siguranţa validităţii lucrurilor afirmate în 

urma analizei. După un capitol în care au fost trecute în revistă cele mai importante 

lucrări în domeniul creării de corpus şi în care am insistat în special pe lucrările clasice 

din domeniu, mai ales pe principiile creării unui corpus în perspectiva lui John Sinclair, 

am trecut la adaptarea modelului clasic adăugând elemente din teoriile moderne ale 

creării de corpus, în special din cele care tratau principiile, dificultăţile şi problemele 

creării unui corpus web, acoperind astfel cele două aspecte problematice majore ale 

creării unui corpus. 

Odată stabilite principiile teoretice, s-a trecut la implementarea şi structurarea 

corpusului de analiză prin elaborarea unui protocol şi a unei metodologii de lucru. În 

urma creării corpusului, în cadrul acestui capitol fiecare sub-corpus a fost prezentat cu o 

fişă individuală în care s-au menţionat cantitatea de text şi dimensiunea corpusului în 

număr de cuvinte, număr de pagini fizice şi standard, număr de participanţi şi subiecte 

discutate de către aceştia, perioada pe care s-au desfăşurat conversaţiile şi care se întind 

între 2 şi 6 ani, prezenţa imaginilor şi statistici legate de acestea. Pornind de la aceste 

prime date statistice s-a efectuat o prima analiză cantitativă în urma căreia s-au emis 

nişte concluzii parţiale care ulterior au fost confirmate prin analiza calitativă realizată în 

capitolele următoare. 

 

1.5.5 Metodologia cercetării 

Capitolul următor cuprinde metodologia de lucru şi protocolul de analiză a 

cercetării noastre. Astfel aici se detaliază felul în care se va aplica tot cadrul teoretic 

multidisciplinar analizat şi prezentat în capitolele anterioare. Practic acest capitol 

explică concret felul în care principiile teoretice vor fi aplicate pe un material de analiză 

nou şi inovator. Astfel, am structurat materialul pe trei nivele: gen discursiv, 

transmiterea de cunoaştere în cadrul textului şi transmiterea de cunoaştere în cadrul 

conversaţiei. Fiecare dintre aceste nivele este susţinut de cadrul teoretic prezentat în 

capitolele anterioare. Astfel pentru genul discursiv avem teoria creată de către Patrick 

Charaudeau care descrie toate genurile discursive în funcţie de ceea ce numeşte el 

situaţie de comunicare şi care este o descriere a tuturor parametrilor care determină un 

gen discursiv. Asftel, genul forum web specializat este văzut din această perspectivă ca 

un ansamblu format de identităţile implicate în comunicare, obiectivele enunţării, tema 

discuţiei şi canalul discursiv. Având în vedere vastitatea materialului de analizat am 
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delimitat analiza noastră la aspectele esenţiale din descrierea discursivă, care în acest 

caz se referă la identităţile discursive şi la obiectivele comunicării. Ceea ce ne-a permis 

să stabilim că cel mai important element în acest gen discursiv este modul în care 

vorbitorii îşi asumă o anumită identitate pe care apoi o interpretează la nivel discursiv. 

De asemenea, obiectivele enunţării au fost identificate cu cererea de informaţie. Felul în 

care locutorul cere informaţie este considerat ca fiind esenţial pentru transmiterea de 

informaţie în mediul virtual al internetului. 

Un al doilea aspect metodologic tratează analiza explicaţiei. Aceasta a fost 

realizată prin analiza, într-o primă fază a explicaţiei la nivel de secvenţă textuală, apoi 

secvenţele textuale pot forma texte explicative, care la rândul lor au fost analizate iar, în 

final, s-a ajuns la analizarea nivelului celui mai complex al explicaţiei, respectiv 

dialogul/polilogul explicativ, în care cunoaşterea se transmite prin intermediul 

explicaţiei construite colaborativ şi interactiv prin schimbul de replici între doi sau mai 

mulţi locutori. 

După o stabilire a fazelor analizei, care constă din a) analiza reprezentărilor 

identităţii participanţilor, b) atribuirea unui discurs specific fiecăreia dintre identităţile 

observate în interacţiunea verbală; c) o perspectivă multilingvă a celor două aspecte 

propuse la punctele anterioare. 

Observaţiile care au rezultat din această analiză au foramt bazele descrierii 

mecanismului de construire şi comunicare a cunoaşterii. 

 

1.5.6 Transmiterea cunoaşterii în forumurile web specializate 

Partea esenţială a tezei de doctorat o constituie analiza, de altfel capitolul cel mai 

lung care însumeaza aproximativ 250 de pagini. Este structurat în trei mari secţiuni. 

Prima secţiune este dedicată descrierii şi analizei reprezentărilor identităţii locutorului în 

forumurile web. Identitatea celui care cere informaţie a fost stabilită ca fiind o asumare 

a unei identităţi ce corespunde unui personaj care are nevoie de ajutor, informaţie, 

asistenţă, etc. Respectiv, am ajuns la concluzia ca locutorul în această situaţie de 

comunicare dezvoltă un discurs al ignoranţei prin care recunoaşte şi îşi asumă ignoranţa 

faţă de colocutor. Colocutorul, de vreme ce locutor îşi asumă poziţia cea mai fragilă şi 

slabă din interacţiune este obligat să accepte poziţia celui mai puternic astfel încât ia 

poziţia expertului în dialog şi işi asumă rolul celui care furnizează cunoaşterea pe care 

trebuie să o structureze într-o formă denumită de noi discurs al experienţei. Fiecare 



21 

 

subcorpus care formează corpusul nostru a fost analizat individual, concluziile fiecărei 

analize fiind, prima dată, adunate după analiza discursului în fiecare limbă. Ulterior, 

odată cu terminarea analizei tuturor subcorpusurilor au fost evaluate tiparele discursive 

întalnite în corpus iar structurile identice întâlnite în diferite limbi au fost considerate ca 

elemente caracteristice genului discursiv reprezentat de forumurile web, în timp ce 

structurile repetitive care însă nu aveau dimensiune multilingvă au fost considerate ca 

fiind caracteristice limbii respective. Astfel analiza ne-a permis să realizăm simultan un 

profil general al discursului cererii de informaţie şi să observăm variaţia acestui discurs 

de la o limbă la alta. Acest lucru a fost marcat încă din subtitlurile multiplelor secţiuni 

ale acestui capitol extins. Pentru fiecare limbă s-a stabili un profil genera al locutorului, 

s-a stabilit poziţia şi importanţa care se dă colocutorului în discursul celui care vorbeşte 

şi, în încheiere, s-a analizat şi importanţa apelului la audienţă. Astfel, aceste elemente 

fiind bazate pe deixis, partea cea mai importantă în acest caz a fost tratarea elementelor 

deictice. Acestea au fost identificate în text, organizate şi sistematizate cu grijă astfel 

încât să putem avea numărul complet al ocurenţelor acestora. În cele din urmă s-a trecut 

al analizarea lor în context, cu exemple. În funcţie de analizele efectuate, am putut 

afirma că forumul englez este reprezentat de către un locutor deschis şi sincer care nu 

are nicio reţinere în a-şi asuma ignoranţa, formul spaniol are un locutor emoţional şi 

dramatic pentru care cunoaşterea vine împreună cu o mare doză de subiectivitate. În 

forumul francez locutorul adoptă o identitate energică a unei persoane competitive care 

chiar dacă se găseşte la ananghie nu abandonează şi continuă eforturile active pentru a 

obţine cunoaşterea necesară. Identităţile în forumul român şi catalan, sunt destul de 

asemănătoare, locutorul român fiind asimilat unei persoane impenetrabile care nu 

socializează prea mult şi nu este dispusă să vorbească despre altceva decât strict tema 

forumului în timp ce locutorul catalan este mai degrabă un locutor energic orientat pe 

acţiune, de asemenea destul de puţin dispus de a vorbi despre sine şi a socializa. 

Bineînţeles, aceste „etichete” pe care le-am atribuit locutorilor nu sunt valori absolute ci 

doar orientative rezultatul unor atitudini generale predominante în comportamentul şi 

atitudinea discursivă a locutorilor ce participă într-un anumit forum. 

După terminarea analizei eului discursiv în forumurile de discuţii s-a trecut la 

analiza discursivă a deicticelor referitoare la celelalte identităţi prezente în discursul 

locutorului, respectiv colocutorul şi audienţa. Respectând deja modelul iniţiat cu eul 

locutor, pentru fiecare dintre identităţile în discuţie am stabilit câte un atribut 
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caracteristic care să individualizeze fiecare dintre aceste identităţi, fiecare dintre acestea 

fiind reliefată în titlurile fiecărei secţiuni. 

A doua parte importantă din capitolul de analiză se referă la a doua identitate 

implicată în interacţiunea verbală, ceea ce noi am identificat drept discurs al experienţei 

şi se referă la discursul produs de către colocutor în calitatea sa auto-asumată de expert 

într-un domeniu specializat. Elementul esenţial pe care am concentrat analiza noastră în 

această secţiune se referă la identificarea şi clasificarea secvenţelor explicative, 

responsabile de transmiterea şi comunicarea cunoaşterii. După identificarea secvenţelor 

care ne indică direcţiile generale pe care vorbitorii unei anumite limbi le urmează în 

momentul în care construiesc discursiv o explicaţie s-a trecut la observarea felului în 

care aceste secvenţe sunt puse în relaţie pentru a putea construi texte explicative 

complexe în care se pot identifica mai mult de zece secvenţe explicative puse în relaţie. 

Aceste texte corespund unei bogate game de strategii explicative care se utilizează în 

mod curent pentru transmiterea de cunoaştere. Aşa cum s-a observat, în funcţie de limba 

utilizată, există preferinţe pentru utilizarea constantă a uneia sau alteia dintre aceste 

strategii, de asemenea există situaţii în care certe secvenţe sunt specifice unei anumite 

limbi fără a fi utilizate în celelalte, cum ar fi de exemplu explicaţiile retorice în spaniolă 

sau humorul în secvenţele explicative atât de specific forumului francez. 

Ultima secţiune a acestui capitol este destinată observării felului în care o 

secvenţă explicativă generează un text explicativ care ulterior prin interacţiunea verbală 

a doi sau mai multor participanţi poate să ajungă să formeze un polilog explicativ în 

care explicaţia să nu mai fie un simplu răspuns la o întrebare de tipul de ce? pentru ce? 

cum? ci prin prezenţa repetiţiilor, descrierilor de acţiuni, definiţiilor, explicaţiilor 

prototipice şi a altor strategii discursive explicative să se dovedească a fi o negociere 

conversaţională între două identităţi fiecare participând în egală măsură la generarea, 

construirea şi comunicarea cunoaşterii. Astfel, explicaţia ca dialog se dovedeşte a fi 

formată dintr-o continuă împletire a discursului ignoranţei şi al experienţei în care 

novicele şi expertul iniţiază o relaţie comunicativă prin care se transmite cunoaşterea în 

afara mediului instituţionalizat al şcolii. 
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1.5.7 Concluzii asupra comunicării în forumurile web 

specializate 

Capitolul de concluzii este format din cinci secţiuni în care sunt comentate 

concluziile parţiale cu care se termină fiecare capitol iar datele furnizate de acestea sunt 

comparate şi analizate pentru a ajunge la o concluzie finală asupra diferitelor aspecte ale 

transmiterii şi comunicării cunoaşterii în forumurile web specializate. Concluziile sunt 

structurate în paralel cu obiectivele enunţate în debutul acestei lucrări şi sunt orientate în 

aşa fel încât să răspundă întrebărilor şi să confirme ipotezele avansate în primul capitol. 

Acestea sunt: a) ilustrarea mecanismului de transmitere a cunoaşterii în forumurile web 

specializate, b) ilustrarea mecanismului de transmitere a cunoaşterii şi c) observarea 

variaţiei discursive în transmiterea de cunoaştere în diferite limbi. 

Prima secţiune prezintă concluziile generale asupra genului discursiv forum web 

specializat unul dintre primele obiective ale acestei cercetări. Astfel au fost identificate 

caracteristici generale ale genului discursiv care se referă la condiţiile externe care 

determină genul discursiv (definiţie, istoric, aspecte sociale, tipologie). A doua serie de 

caracteristici se referă la caracteristicile interne ale discursului de transmitere de 

cunoaştere şi aici elementul esenţial îl constituie descrierea genului discursiv ca situaţie 

de comunicare în care sunt implicate anumite identităţi care intră într-o relaţie 

comunicativă cu un anumit scop şi folosesc un anumit canal, elemente care sunt 

definitorii pentru individualizarea unui gen discursiv ca forumul web specializat de alte 

genuri discursive ale Internetului.  

Transmiterea cunoaşterii în forumurile web specializate reprezintă a doua 

secţiune a concluziilor prezentei cercetări. Acestă secţiune pune în evidenţă felul în care 

cunoaşterea este transmisă de la o sursă (expert) către un receptor (novice) printr-un 

canal informal sub forma unui mesaj în care se regăseşte informaţie explicită şi tacită 

multimodală (audio, video, imagine). Participanţii la interacţiune îşi asumă participarea 

voluntar iar motivaţia de a achiziţiona cunoştinţe nu este una impusă din exterior ci este 

vorba despre o auto-motivaţie care îl face pe utilizator să acţioneze şi să se intereseze 

pentru a învăţa lucruri noi. 

O a treia categorie de concluzii se referă la felul în care se transmite cunoaşterea 

în diferite limbi şi aici concluziile noastre s-au centrat asupra secvenţelor explicative 

care sunt general utilizate în toate limbile corpusului dintre care am identificat trei 



24 

 

secvenţe fără de care transmiterea de cunoaştere nu se poate realiza: definiţia, 

instrucţiuni/proceduri, explicaţia propriu-zisă. În funcţie de fiecare limbă, diferite alte 

strategii discursive au fost puse în evidenţă. Dat fiind însă că acestea nu se întâlnesc în 

toate limbile au fost considerate aspecte specifice ale construirii cunoaşterii în limbile în 

care apar. 

Alte secţiuni importante ale concluziilor se referă la punerea în evidenţă a 

contribuţiilor originale p care această lucrare le aduce la domeniul analizei discursului 

electroni şi a descrierii forumurilor web specializate ca subgen discursiv al internetului 

implicat în construirea şi comunicarea cunoaşterii. Aici au fost puse în evidenţă toate 

aspectele inovative care au fost tratate insistându-se pe datele noi pe care le aduce acestă 

cercetare domeniului. Dintre acestea enumerăm: comunicarea cunoaşterii în internet, 

descrierea forumurilor web specializate ca gen discursiv al internetului, analiza 

discursului contrastivă în cinci limbi, construirea corpusului, analiza multilingvă a 

reprezentărilor identităţii locutorului, studierea explicaţiei ca interacţiune comunicativă. 

Pornind de la considerentul că teza de doctorat este doar un început în cercetarea 

unui domeniu vast, am dorit, în încheierea tezei noastre să punem în evidenţă posibilele 

dezvoltări ale acestei cercetări iniţiale. Dintre aspectele cele mai importante care ar 

sprijini şi îmbogăţi prezenta cercetare am menţiona: extinderea corpusului de analiză 

pentru a putea observa faptul că concluziile la care am ajuns iniţial se confirmă, crearea 

unui corpus auxiliar pentru a contrasta şi confirma concluziile iniţiale, descrierea 

forumului web speciailzat ca subgen discursiv al internetului poate fi completată cu 

analizarea titlurilor conversaţiilor din forumurile discursive şi o analiză pragmatico-

retorică a acestora. 

 

1.5.8 Bibliografie 

Bibliografia este formată din trei secţiuni şi cuprinde peste 300 de titluri grupate 

în volume, articole şi referinţe web din care adăugăm aici câte un exemplu ilustrativ 

pentru fiecare secţiune. Bibliografia a fost redactată respectând normele academice 

internaţionale de citare a referinţelor. 
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1.5.9 Anexe 

Acest capitol cuprinde un exemple de discurs electronic analizat în prezenta teză 

de doctorat. Menţionăm faptul că teza de doctorat este însoţită de un CD-ROM ce 

cuprinde cele 1000 de  pagini de text analizate. 

1.5.10 English Sub-corpus. Sample 
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get my sound to work again?  

 

http://ella.slis.indiana.edu/~herring/desiqueira.herring.2009.pdf
http://ella.slis.indiana.edu/~herring/desiqueira.herring.2009.pdf
http://ella.slis.indiana.edu/~herring/desiqueira.herring.2009.pdf
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/joanngdl.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/joanngdl.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/private.php?do=newpm&u=31193
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/search.php?do=finduser&u=31193
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/101540-post2.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/bookworm.html
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Are you updating the Realtek AC'97 from HP, if so try this AC'97 driver from 

Realtek,http://w3serv.realtek.com.tw/downloa...&Software=True 

Hope this helps  

__________________ 

Hope this helps  

Barbara MCP 

Friends are 

Gods apology 

for relations. 

It's not what you know, it's who you know ( especially the members of the Software Tips&Tricks Forum) 

 

 
bookworm 

View Public Profile 

Send a private message to bookworm 

Find all posts by bookworm 

 

 #3  

02-01-2006, 09:13 PM  

JoAnngdl Offline  

Registered User 

  

Join Date: Jan 2006 

Posts: 3  

 

Still not working....  

 
Thanks for your help - I was able to download the driver, but when I try to update my Multimedia Audio 

Controller, or my Audio Codecs, I get a message that says cannot install this hardware because the wizard 

cannot find the necessary software. Am I doing something wrong? 

 
JoAnngdl 

View Public Profile 

Send a private message to JoAnngdl 

Find all posts by JoAnngdl 

 #4  

02-02-2006, 07:56 PM  

 
bookworm Online  

Sound Queen 

  

Join Date: Sep 2002 

Location: Lancashire England 

Posts: 10,197  

 

Quote: 

Originally Posted by JoAnngdl 

Thanks for your help - I was able to download the driver, but when I try to update my Multimedia Audio 

Controller, or my Audio Codecs, I get a message that says cannot install this hardware because the 

wizard cannot find the necessary software. Am I doing something wrong? 

 

To install this driver, just double click it,and follow the instructions, it is a self installing exe file. 

__________________ 

Hope this helps  

Barbara MCP 

http://w3serv.realtek.com.tw/downloads/dlac97-2.aspx?lineid=5&famid=12&series=8&Software=True
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/bookworm.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/private.php?do=newpm&u=895
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/search.php?do=finduser&u=895
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/101733-post3.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/joanngdl.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/joanngdl.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/private.php?do=newpm&u=31193
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/search.php?do=finduser&u=31193
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/101811-post4.html
http://www.softwaretipsandtricks.com/forum/members/bookworm.html
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Friends are 

Gods apology 

for relations. 

It's not what you know, it's who you know ( especially the members of the Software Tips&Tricks Forum) 

 

 
 


