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PREVIZUALIZARE CARTE 

 

Calculatoare 

Un calculator, numit şi sistem de calcul, computer sau ordinator, este o maşină de 

prelucrat date şi informaţii conform unei liste de instrucţiuni numită program. În zilele 

noastre calculatoarele se construiesc în mare majoritate din componente electronice, şi de 

aceea cuvântul „calculator” înseamnă de obicei un calculator electronic. Calculatoarele 

care sunt programabile liber şi pot, cel puţin în principiu, prelucra orice fel de date sau 

informaţii se numesc universale (engleză general purpose, pentru scopuri generale). 

Calculatoarele actuale nu sunt doar maşini de prelucrat informaţii, ci şi dispozitive care 

facilitează comunicaţia între doi sau mai mulţi utilizatori, de exemplu sub formă de 

numere, text, imagini, sunet sau video, sau chiar toate deodată (multimedial). 

Ştiinţa prelucrării informaţiilor cu ajutorul calculatoarelor se numeşte informatică 

(engleză Computer Science). Tehnologia necesară pentru folosirea lor poartă numele 

Tehnologia Informaţiei, prescurtat TI sau IT (de la termenul englezesc Information 

Technology). 

În principiu, orice calculator care deţine un anumit set minimum de funcţii (altfel spus, 

care poate emula o maşină Turing) poate îndeplini funcţiile oricărui alt asemenea 

calculator, indiferent că este vorba de un PDA sau de un supercalculator. Această 

versatilitate a condus la folosirea calculatoarelor cu arhitecturi asemănătoare pentru cele 

mai diverse activităţi, de la calculul salarizării personalului unei companii până la 

controlul roboţilor industriali sau medicali (calculatoare universale). 

Calculatoarele de astăzi vin în forme şi prezentări diverse. Probabil cel mai familiar este 

calculatorul personal de tip PC şi variantele sale portabile (în engleză laptop, notebook, 

netbook şi altele). Însă cea mai răspândită formă este acea a calculatorului integrat 

(embedded), adică înglobat complet în dispozitivul pe care îl comandă. Acesta este în 

general preprogramat din fabrică, iar utilizatorul nu primeşte posibilitatea să-i schimbe 

programul. Multe maşini şi aparate, de la avioanele de luptă până la aparatele foto 

digitale, sunt controlate de calculatoare integrate. Un alt exemplu de calculator integrat 

este calculatorul de bord al automobilelor. 

http://www.sfetcu.com/


Programe pe calculator 

Caracteristica definitorie a computerelor moderne, care le distinge de toate celelalte 

maşini, este că acestea pot fi programate. Asta presupune că un anumit tip de instrucţiuni 

(program) poate fi implementat în calculator, care le va procesa. Calculatoare moderne, 

bazate pe arhitectura von Neumann, au adesea codul maşină în forma unui limbaj de 

programare imperativ. 

În termeni practici, un program de calculator poate fi doar un set de instrucţiuni sau se 

poate extinde la mai multe milioane de instrucţiuni, la fel ca şi programele pentru 

procesoare de texte şi browsere web, de exemplu. Un computer tipic modern poate 

executa miliarde de instrucţiuni pe secundă (gigaflops), şi rareori face o greşeală a lungul 

mai multor ani de funcţionare. Programele de calculator mari compuse din mai multe 

milioane de instrucţiuni pot lua echipelor de programatori ani pentru a le scrie, şi, ca 

urmare a complexităţii sarcinii, aproape sigur conţin erori. 

Arhitectura programelor de memorat 

 

(Replica de mici dimensiuni a Small-Scale Experimental Machine (SSEM), primul 

calculator cu program de memorat din lume, aflat la Muzeul de Ştiinţă şi Industrie din 

Manchester, Anglia) 

Această secţiune se aplică la cele mai multe calculatoare bazate pe maşina RAM. 

În cele mai multe cazuri, instrucţiunile de calculator sunt simple: se adaugă un număr la 

altul, se mută unele date de la o locaţie la alta, se trimite un mesaj la unele dispozitive 

externe, etc Aceste instrucţiuni sunt citite din memoria calculatorului şi se realizează în 



general (execută) în ordinea în care s-au dat. Cu toate acestea, există, de obicei, 

instrucţiuni de specialitate pentru a spune calculatorului să sară înainte sau înapoi într-un 

alt loc în program şi să continue executarea de acolo. Acestea sunt numite instrucţiuni de 

"salt". Mai mult decât atât, instrucţiuni de salt pot fi făcute să se execute în mod 

condiţionat, astfel că diferite secvenţe de instrucţiuni pot fi utilizate în funcţie de 

rezultatul unor calcule anterioare sau un eveniment extern. Multe computere sprijină 

direct subrutinele prin furnizarea unui tip de salt care "aminteşte" locul de la care acesta a 

sărit şi o altă instrucţiune pentru a reveni la instrucţiunea următoare după instrucţiunea de 

salt. 

Executarea programului ar putea fi asemănat cu a citi o carte. În timp ce o persoană va 

citi în mod normal, fiecare cuvânt şi linie, în ordine, acestea pot sări uneori înapoi la un 

loc anterior în text sau poate sări capitole care nu sunt de interes. În mod similar, un 

calculator poate merge uneori înapoi şi repeta instrucţiunile în unele secţiuni ale 

programului iar şi iar, până când unele condiţii interne sunt îndeplinite. Aceasta se 

numeşte fluxul de control în cadrul programului şi este ceea ce permite computerului să 

efectueze sarcini în mod repetat, fără intervenţie umană. 

Comparativ, o persoană care utilizează un calculator de buzunar poate efectua o operaţie 

aritmetică de bază cum ar fi adăugarea a două numere cu doar câteva apăsări pe buton. 

Dar, pentru a adăuga împreună toate numerele de la 1 la 1000 i-ar lua mii de apăsări pe 

buton şi o mulţime de timp, şi cu certitudine aproape va face o greşeală. Pe de altă parte, 

un calculator poate fi programat pentru a face acest lucru cu doar câteva instrucţiuni 

simple. De exemplu: 

      mov No. 0, sum     ; set sum to 0 

      mov No. 1, num     ; set num to 1 

loop: add num, sum    ; add num to sum 

      add No. 1, num     ; add 1 to num 

      cmp num, #1000  ; compare num to 1000 

      ble loop        ; if num <= 1000, go back to 'loop' 

      halt            ; end of program. stop running  

După ce s-a spus să ruleze acest program, computerul va îndeplini sarcina aditivă 

repetitivă fără intervenţie umană mai departe. Aproape niciodată nu va face o greşeală, şi 

un PC modern poate finaliza sarcina în aproximativ o milionime de secundă. 

……………………………. 

Calculatoare personale (PC) 

Un computer personal (PC) este un calculator de uz general, a cărui dimensiune, 

capacităţi şi preţ de vânzare iniţial, îl face util pentru persoanele fizice, şi este destinat a fi 

utilizat direct de către un utilizator final cu nicio intervenţie a vreunui operator de 

calculator. Acesta a contrastat cu modelele cu procesarea în masă sau de repartizare a 



timpului care au permis sisteme de minicalculatoare mai mari, şi mainframe mai scumpe 

pentru a fi utilizate de mai multe persoane, de obicei în acelaşi timp. Sistemele mari de 

prelucrare a datelor necesită un personal continuu pentru a funcţiona eficient. 

Aplicaţiile software pentru majoritatea calculatoarelor personale includ, dar nu sunt 

limitate la, procesare de text, foi de calcul tabelar, baze de date, browsere Web şi clienţi 

de e-mail, redare media digitală, jocuri şi aplicaţii personale, şi software special. 

Calculatoarele personale moderne au adesea legături la Internet, care permite acces la 

World Wide Web şi o gamă largă de alte resurse. Computerele personale pot fi conectate 

la o reţea locală (LAN), fie printr-o conexiune wireless, fie prin cablu. Un calculator 

personal poate fi un computer desktop sau un laptop, netbook, tabletă sau un PC portabil 

(Palmtop). 

Proprietarii de PC-uri timpurii trebuiau să scrie propriile programe pentru a face ceva util 

cu ele, chiar fără un sistem de operare. Cele mai vechi microcalculatoare, echipate cu un 

panou frontal, necesitau încărcarea manuală a unui program bootstrap pentru a încărca 

programe de stocare externe (bandă de hârtie, casete, sau, eventual, dischete). 

Utilizatorii de azi au acces la o gamă largă de software comercial, freeware şi software 

gratuit şi în sursă deschisă, gata de a fi rulate sau compilate. De la începutul anilor 1990, 

sistemele de operare Microsoft şi hardware-ul Intel au dominat o mare parte din piaţa 

calculatoarelor personale, mai întâi cu MS-DOS şi apoi cu Windows. Alternative 

populare la sistemele de operare Microsoft Windows includ sistemele de operareOS X de 

la Apple şi cele gratuite în sursă deschisă Linux şi BSD. AMD oferă o alternativă majoră 

pentru unităţile centrale de procesare Intel. Aplicaţii şi jocuri pentru PC-uri sunt de obicei 

elaborate şi distribuite în mod independent de producătorii de hardware sau sisteme de 

operare, în timp ce software-ul pentru mai multe telefoane mobile şi alte sisteme portabile 

este aprobat şi distribuit printr-un magazin on-line centralizat. 

Tipuri de PC-uri 

Staţionare 

Staţii de lucru 

O staţie de lucru este un calculator high-end personal proiectat pentru aplicaţii tehnice, 

matematice, sau ştiinţifice. Destinate în primul rând pentru a fi utilizate de către o singură 

persoană la un moment dat, ele sunt de obicei conectate la o reţea locală şi rulează 

sisteme de operare multi-user. Staţiile de lucru sunt utilizate pentru sarcini cum ar fi 

proiectarea asistată de calculator, elaborare şi modelare, calcule ştiinţifice şi de inginerie 

complexe, prelucrarea imaginii, modelare arhitecturală, şi grafică pe calculator pentru 

efecte vizuale de animaţie şi de film. 



Calculatoare de birou 

Înainte de utilizarea pe scară largă a PC-urilor, un calculator de birou era extrem de mic. 

Astăzi, fraza indică, de obicei, un anumit stil de calculator. Calculatoarele de birou vin 

într-o varietate de stiluri, de la mari carcase verticale la modele factori de formă mici, 

care pot fi ascunse în spatele unui monitor LCD. În acest sens, termenul "birou" se referă 

în mod special la o carcasă orientată orizontal, de obicei, cu un ecran de plasat pe partea 

de sus pentru a economisi spaţiu pe birou. Cele mai multe calculatoare de birou moderne 

au ecrane şi tastaturi separate. 

Calculatoare pentru jocuri 

Un calculator pentru jocuri este un computer de birou standard, care are de obicei 

hardware de înaltă performanţă, cum ar fi o cartelă video mai puternică, procesor, şi 

memorie, pentru a face faţă cerinţelor exigente ale jocurilor video. Un număr de 

companii, cum ar fi Alienware, fabrică calculatoare pentru jocuri precompilate, şi 

companii precum Razer şi Logitech fabrică mouse, tastaturi şi căşti pentru gameri. 

Unităţi single (Calculatoare compacte) 

PC-urile cu unitate single (de asemenea, cunoscute sub numele de PC-uri all-in-one) sunt 

un subtip de calculatoare de birou, care combină monitorul şi carcasa computerului într-o 

singură unitate. Monitorul utilizeaza de multe ori un touchscreen ca metodă opţională de 

date introduse de utilizator. Componentele interioare ale PC-ului sunt adesea situate în 

spatele monitorului şi multe sunt construite similar cu laptop-urile. 

Nettop 

Un subtip de calculator de bitou, nettop-ul, a fost introdus de Intel în februarie 2008, şi 

este un calculator de birou caracterizat prin preţ mic şi funcţionalitate specială. Un subtip 

similar de laptop-uri sau notebook-uri sunt netbook-urile. Linia de produse include noul 

procesor Intel Atom care special le permite să consume mai puţină energie şi să fie 

construite în incinte mici. 

PC home theater 

Un PC home theater este un dispozitiv de convergenţă care combină funcţiile unui 

computer personal şi un recorder video digital. Acesta este conectat la un televizor sau un 

monitor de dimensiuni cu cele ale televizoarelor, şi este adesea folosit pentru fotografie 

digitală, muzică, video player, receptor TV şi recorder video digital. PC-urile home 

theater sunt, de asemenea, menţionate ca sisteme media sau servere media. Obiectivul 

general într-un PC home theater este de obicei de a combina mai multe sau toate 

componentele unui home theater într-o singură carcasă. Acestea pot fi achiziţionate pre-

configurate cu hardware-ul şi software-ul necesare pentru a adăuga programe de 

televiziune la PC, sau pot fi încropite din componente discrete precum la MythTV, 

Windows Media Center, GB-PVR, SageTV, Famulent sau LinuxMCE. Mai recent, PC-



urile home theatre au posibilitatea de a se conecta la serviciile care rulează filme şi 

emisiuni TV la cerere. 

…………………………….. 

Sisteme de operare 

Windows 8 

 

Windows 8 este un sistem de operare pentru calculator personal dezvoltat de Microsoft ca 

parte din familia Windows NT de sisteme de operare. Dezvoltarea Windows 8 a început 

înainte de lansarea predecesorului său, Windows 7. În 2009 a fost anunţat la CES 2011, şi 

a urmat lansarea a trei versiuni de pre-lansare din septembrie 2011 până în mai 2012. 

Sistemul de operare a fost lansat în producţie pe 1 august, 2012, şi a fost lansat public pe 

26 octombrie 2012. 

Windows 8 a introdus schimbări majore în platformă şi interfaţa cu utilizatorul a 

sistemului de operare pentru a îmbunătăţi experienţa de utilizare pe tablete, Windows 

concurând acum cu sistemele de operare mobile, inclusiv Android şi iOS. În special, 

aceste modificări au inclus un Windows shell-touch optimizat bazat pe limba Microsoft 

de design "Metro", ecranul de pornire (care afişează programe şi conţinut actualizat în 

mod dinamic pe o grilă de gresie), o nouă platformă pentru dezvoltarea de aplicaţii cu un 

accent pe touchscreen de intrare, integrarea cu serviciile online (inclusiv capacitatea de a 

sincroniza aplicaţii şi setări între dispozitive), şi Windows Store, un magazin on-line 

pentru descărcarea şi achiziţionarea de software nou. Windows 8 a adăugat suport pentru 

USB 3.0, hard disc-uri Advanced Format, comunicaţii near field, şi cloud computing. Au 

fost introduse caracteristici suplimentare de securitate, cum ar fi software-ul antivirus 

inclus, integrare cu Microsoft SmartScreen, serviciu de filtrare phishing, şi suport pentru 

UEFI Boot Secure pe dispozitive suportate cu firmware UEFI, pentru a preveni malware 

să infecteze procesul de boot. 

Noua interfaţă utilizator al sistemului de operare a fost foarte criticată pentru a fi potenţial 

confuză şi dificil de învăţat (mai ales atunci când este utilizată cu o tastatură şi mouse-ul 

în loc de o touchscreen). 



Pe 17 octombrie 2013, Microsoft a lansat Windows 8.1. El rezolvă unele aspecte ale 

Windows 8 care au fost criticate de către recenzori şi include îmbunătăţiri suplimentare la 

diferite aspecte ale sistemului de operare. 

Cerinţe hardware 

PC-uri 

Cerinţele minime de sistem pentru Windows 8 sunt uşor mai ridicate decât cele de 

Windows 7. CPU trebuie să suporte  Physical Address Extension (PAE), NX bit, şi SSE2. 

Aplicaţiile Windows Store necesită o rezoluţie a ecranului de 1024 × 768 sau mai mare 

pentru a rula; o rezoluţie de 1366 × 768 sau mai mare este necesar pentru a utiliza 

funcţionalitatea snap. Pentru a primi certificare, Microsoft impune sisteme x86 candidate 

pentru a reveni din regimul de aşteptare în 2 secunde sau mai puţin. 

Cerinţe hardware minime pentru Windows 8: 

• Cerinţa 

o Minim 

o Recomandat 

• Procesor 

o Rata de ceas de 1 GHz 

IA-32 sau arhitectura x64 

Suport pentru PAE, NX şi SSE2 

o Arhitectura x64 

Al doilea nivel Address Translation (SLAT) suport pentru Hyper-V 

• Memorie (RAM) 

o Ediţie IA-32: 1 GB 

Ediţie x64: 2 GB 

o 4 GB 

• Plăci video 

o  Dispozitiv grafic DirectX 9 

Driver WDDM 1.0 sau mai nou 

o Dispozitiv de grafică DirectX 10  

• Ecran de afişare 

o N / A 

o 1024 × 768 pixeli 

• Dispozitiv de intrare 

o Tastatura şi mouse-ul 

o Ecran multi-touch 

• Spaţiu pe hard disc 

o Ediţie IA-32: 16 GB 

Ediţie x64: 20 GB 

o N / A 

• Altele 

o N / A 



o UEFI V2.3.1 Erata B cu Autoritatea de Certificare Microsoft Windows în 

baza sa de date 

Trusted Platform Module (TPM) 

Conectivitate la Internet 

Specificaţia Microsoft Connected Standby, pe care furnizorii de hardware o pot respecta 

opţional, stabileşte noi cerinţe de consum de energie care se extind peste specificaţiile 

minime de mai sus. Incluse în acest standard sunt o serie de cerinţe de securitate specifice 

menite să îmbunătăţească securitatea fizică, în special împotriva atacurilor Cold Boot. 

……………………………. 

Hardware 

 

Componentele hardware ale unui calculator personal modern: 

1. Monitor 

2. Placă de bază 



3. CPU 

4. RAM 

5. Sloturi 6. Sursă 

7. Unitate optică 

8. hard disc 

9. Tastatură 

10. Maus 

Hardware-ul este partea fizică a unui sistem informatic, spre deosebire de software, care 

este partea logică — cea care comandă hardware-ul prin intermediul unor programe 

(aplicaţii, sisteme de operare şi drivere) — şi de datele asupra cărora operează respectivul 

sistem de calcul. 

Termenul este un cuvânt englez care se pronunţă aproximativ 'haad-ue-ă şi se traduce 

uzual cu echipament solid sau şi cu articole de fierărie (de menaj). Hardware este 

ansamblul elementelor fizice şi tehnice cu ajutorul cărora datele se pot culege, verifica, 

prelucra, transmite, afişa şi stoca, apoi suporturile de memorare (dispozitivele de stocare) 

a datelor, precum şi echipamentele de calculator auxiliare — practic, toate componentele 

de calculatoare şi reţele de calculatoare concrete, tangibile. 

Placa de bază 

Placa de bază este componenta principală în interiorul carcasei. Este o placă mare de 

formă dreptunghiulară, cu circuite integrate care leagă celelalte părţi ale computerului: 

microprocesor, memorie RAM, unităţi de disc (CD, DVD, hard disc etc.), precum şi 

dispozitive periferice conectate prin porturi sau sloturi de extindere. 

CD-ROM 

 



Unităţile CD-ROM sunt folosite pentru a citi informaţiile de pe CD-uri. Ele au rate de 

transfer de la 48X la 75X şi chiar mai mari.  

……………………………. 

Întreţinerea calculatorului 

 

Arhivarea datelor 

Puteţi utiliza software pentru inscripţionarea CD sau DVD inclus în calculator pentru a 

arhiva şi stoca datele mai importante inclusiv fişiere personale, mesaje email, şi linkuri 

utile. 

Atunci când stocaţi datele scrise pe un disc, trebuie trebuie să utilizaţi software care 

include verificarea stocării datelor comparându-le cu cele de pe hard disc, pentru a fi 

siguri de o copie fidelă a originalului. În caul unor software de inscripţionare, s-ar putea 

să trebuiască să activaţi manual această opiune. 

Crearea  discurilor pentru recuperarea sistemului 

 

Această operaţiune se efectuează o singură dată, într-o perioadă în care calculatorul 



funcţionează corect. Dacă întâmpinaţi mai târziu probleme cu calculatorul, îl puteţi aduce 

cu setările în starea originală folosind discurile de recuperare a sistemului create anterior. 

Îndepărtarea programelor nefolosite 

 

1. Faceţi clic pe butonul Start din Windows, apoi pe Panoul de control (Control Panel). 

2. Faceţi clic pe Dezinstalare programe (Add or Remove Programs). Se va deschide 

fereastra respectiva 

3. Selectaţi programul pe care doriţi să o eliminaţi, faceţi clic pe Dezinstalare. 

4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran. 

Unele programe au propriile lor opţiuni de dezinstalare. Se poate utiliza oricare din cele 

două posibilităţi. 

Curăţirea hard discului 

 

Programul de curăţire a hard discului eliberează spaţiu pe hard disc îndepărtând fişere 

temporare şi nefolosite (inclusiv fişierele temporare de pe Internet - Temporary Internet 

Files -, şi din coşul de gunoi - Recycle Bin). Puteţi rula acest program manual sau 

automat. 

Curăţirea manuală a hard discului 

 

1. Faceţi clic pe butonul Windows Start > All Programs > Accessories > System Tools, şi 

apoi faceţi clic pe Curăţire disc (Disk Cleanup). Programul caută fişiere care pot fi şterse 

şi calculează ce spaţiu se poate elibera astfel. 

2. Selectaţi, din lista afişată, fişierele care sunteţi de acord să fie şterse, prin bifarea 

casetei de validare din dreptul fişierelor. 

3. Faceţi clic pe OK, apoi faceţi clic pe Ştergere fişiere (Delete Files) pentru a finaliza 

ştergerea. 

Curăţirea automată a hard discului 

 

1. Faceţi clic pe butonul Windows Start > All Programs > Accessories > System Tools, şi 

apoi faceţi clic pe Programare sarcini (Scheduled Task). 

2. Faceţi clic pe Acţiune (Action), apoi faceţi clic pe Creare bază de lucru (Create Basic 

Task). În cazul Windows XP, selectaţi direct Add Scheduled Task, dublu clic şi apoi, în 

fereastra deschisă (Scheduled Task Wizard) clic Next şi selectaţi programul dorit (Disck 

Cleanup) şi clic Next. 

3. Tastaţi un nume pentru sarcină şi frecvenţa de rulare. Operaţiunea poate dura foarte 

mult, astfel încât este indicat să alegeţi un timp suficient de mare pentru a finaliza 

curăţenia anterioară, şi să menţineţi calculatorul în funcţiune până se termină operaţiunea. 

4. Selectaţi ora la care doriţi să înceapă rularea aplicaţiei. şi lunile în care va rula aceasta, 

clic Next 

5. Alegeţi un nume şi o parolă. 



6. Când aţi terminat, faceţi clic pe Terminare (Finish). Operaţiunea de curăţire a discului 

va rula la inervalele setate de dvs. 

………………………. 

……………………. 

Internet 

Setează Google ca motorul de căutare implicit pentru 

Firefox 

 

Ai descărcat o anumită aplicaţie care a instalat o bară de instrumente în browser. După 

instalare, constaţi că atunci când scrii la adresa URL adresa incorectă unui sit web, 

Google nu te mai ajută direcţionându-te către adresa corectă sau afişând rezultatele 

căutării pentru cuvântul respectiv. În schimb, intră Yahoo, AOL, sau alt motor de căutare, 

cu nişte rezultate ale căutărilor departe, foarte departe de ceea ce ai tu nevoie. 

 

Nicio problemă, poţi să setezi din nou Google ca motor de căutare prestabilit. 

 

Pentru aceasta, urmează etapele de mai jos: 

 

1. Deschide Firefox, scrie “about:config” în bara de adrese. Apasă Enter. Firefox te 

atenţionează să ai grijă cum umbli la aceste setări. Apasă butonul "I'll be carefull, I 



promise!" ("Voi avea grijă, promit!"). Ajunge pe pagina cu setările. 

 

2. Caută rândul pentru “keyword.url” (rândurile sunt afişate în ordine alfabetică, aşa 

cum se vede şi în figură. 

 

3. Click dreapta pe URL (coloana "Value"), şi selectează “modify” 

 

4. Copiază în fereastra care apare una din adresele de mai jos: 

• http://www.google.ro/search?btnI=M%C4%83+Simt+Norocos&ie=UTF-

8&oe=UTF-8&q= 

(Google, varianta de căutare "Mă Simt Norocos", când Google te duce direct la 

cea mai bună potrivire găsită) 

• http://www.google.ro/search?ie=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q= 

(Google “BCăutare după nume”, direcţionare directă către situl web în cazul 

potrivirii exacte, altfel afişează rezultatele căutării) 

• http://www.google.ro/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q= 

(Căutare Google, fără a direcţiona către un sit web anume, chiar şi în cazul scrierii 

adresei exacte) 

găsiţi mai multe informaţii aici: 

• http://support.mozilla.com/kb/Location+bar+search#Changing_the_keyword_serv

ice  

• http://kb.mozillazine.org/Keyword.URL 

Păstrarea evidenţei paginilor web vizitate 
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http://www.google.ro/search?ie=UTF-8&sourceid=navclient&gfns=1&q=
http://www.google.ro/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=
http://support.mozilla.com/kb/Location+bar+search#Changing_the_keyword_service
http://support.mozilla.com/kb/Location+bar+search#Changing_the_keyword_service
http://kb.mozillazine.org/Keyword.URL


În momentul vizitării unui site în cursul navigării pe Internet, adresa acestuia este salvată 

automat în meniul „History” din browser. 

Aici se regăseşte un istoric al tuturor site-urilor vizitate în decursul ultimelor luni, sub 

forma unei liste cronologice. Pentru săptămâna în curs evidenţa este ţinută pe zile, 

săptămâni şi luni. 

Meniul oferă posibilitatea vizualizării adreselor după dată, alfabetic sau după numărul de 

accesări. Totodată se poate căuta în cadrul site-urilor vizitate după cuvinte-cheie.  

………………………………. 
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• Filosofie - Noțiuni de bază (RO) 

Contact 

Email: nicolae@sfetcu.com  

Facebook/Messenger: https://www.facebook.com/nicolae.sfetcu 

Twitter: http://twitter.com/nicolae 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/nicolaesfetcu  

YouTube: https://www.youtube.com/c/NicolaeSfetcu 

Editura 

MultiMedia Publishing 

web design, comerţ electronic, alte aplicaţii web * internet marketing, seo, publicitate 

online, branding * localizare software, traduceri engleză şi franceză * articole, 

tehnoredactare computerizată, secretariat * prezentare powerpoint, word, pdf, editare 

imagini, audio, video * conversie, editare şi publicare cărţi tipărite şi electronice, isbn 

Tel./ WhatsApp: 0040 745 526 896 

Email: office@multimedia.com.ro  

 

MultiMedia: http://www.multimedia.com.ro/  

Online Media: https://www.setthings.com/  
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Facebook: https://www.facebook.com/multimedia.srl/ 

Twitter: http://twitter.com/multimedia  

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/multimedia-srl/  
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