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Astfel începe aventura noastră 

Cincisprezece tineri se pregătesc să se îmbarce pe un drum al 
învăţăturii ce le va îmbogăţi cunoştinţele în materie de Linux 

26 August – 14 Septembrie 2012 



Participanţi 

• Brezulianu Răzvan 

• Buruiană Sebastian 

• Chircă Irina 

• Ilaşcă Filip 

• Ivan Teodor 

• Indrei Lucia 

• Miron Bianca 

• Naconecinîi Tudor 

• Radu Andreea 

• Sandu Teodora 

• Savin Vlad 

• Sîrghie Iulia 

• Ştirban Iulius 

• Ştreangă Iulia 

• Talif Victor 

 



În decursul a trei scurte săptămâni, prin îndrumarea 
domnului profesor Slobodan Aleksich, noi – anteriori 
novici în ale programării – am ajuns la un nivel la care 
puteam cu uşurinţă interacţiona cu diferitele 
componente ale sistemelor Linux, utilizându-le şi chiar 
modificându-le pentru a satisface diferite cerinţe. 



Eforturile noastre cumulate s-au materializat într-un ghid, ce serveşte atât ca 
material introductiv şi informativ cât şi ca o povestire a experienţei noastre 

studiind Linux – de la începători la avansaţi. 

Dorim ca această publicaţie să vă ofere atât date utile despre funcţionalitatea şi 
particularităţile acestui kernel, cât şi să vă stârnească interesul. În fond, Linux este un 

proiect open source, cu milioane de contribuitori amatori la nivel mondial. 



Astfel începe broşura noastră, cu o mică scânteie de 
lumină într-o mare de întuneric. Înainte să trecem la 
detaliile tehnice, am dorit să vă dăm câteva informaţii 
despre istoria Linux, pentru a pune în perspectivă 
evoluţia sistemului şi persoanele care au susţinut-o. 



1. Istoria Linux 

Acoperind începuturile sistemelor 
UNIX, al proiectului GNU şi 
documentelor legale care au 
trebuit create pentru a susţine 
iniţiativa de programare open 
source, cât şi rolul a diferite 
personalităţi printre care se 
numără Kel Thompson, Dennis 
Ritchie, Richard Stallman, şi, 
desigur, Linus Torvalds, acest 
capitol oferă şi detalii legate de 
costurile aferente apariţiei 
mişcării şi ani relevanţi pentru 
evoluţia kernelului Linux. 



2. Linux – Un sistem pentru mai 
mulţi utilizatori 

Acest capitol prezintă numeroasele facilităţi inerente sistemelor Linux în materie de 
interfaţă multi-utilizatori. Fie că este vorba despre procesarea multiplă oferită de 
TTY-uri, încorporarea mașinilor virtuale (ViM), sau construirea de reţele în LAN 
propriu-zise prin intermediul programului SSH (Secure Shell), diferitele opţiuni sunt 
explicate şi exemplificate în detaliu. 



În acelaşi capitol, ne ocupăm de detaliile legate de siguranţa oferită de sistemele 
Linux, datorată protecţiilor oferite de SSH. Aceasta protejează atât terminale 
individuale, cât şi reţele, permiţând desfăşurarea unui transfer eficient şi sigur de date. 



3. Instalarea şi utilizarea Linux 

Acest capitol oferă informaţii esenţiale legate de procesul de 
instalare al kernelului Linux, partiţionările recomandate, diferitele 
distribuţii Linux cu avantajele şi dezavantajele lor. Mai apoi, se face o 
prezentare a celor mai răspândite interfaţe grafice pentru Linux: 
GNOME şi KDE. În ultimă instanţă, face o prezentare a procesului 
specific prin care se instalează programe în Linux şi sugerează diferite 
alternative pentru programe populare rulate pe Windows. 





4. Conectându-ne la Linux 

Capitolul acesta se concentrează asupra modului prin care sistemele Linux 
pot ataşa şi recunoaşte noi elemente de hardware. Mai apoi, se oferă o 
listă de dispozitive, înafara PC-urilor, compatibile cu astfel de sisteme. 

Finalmente, acest capitol defineşte ce este un kernel şi oferă o comparaţie 
între kernelul Linux şi cel Windows. 



5. Utilizări practice, extensii de 
fişiere 

Probabil cel mai tehnic capitol, 
acesta reprezintă o încercare de a 

familiariza cititorul cu cât mai 
multe comenzi esenţiale ce pot fi 

executate în Linux, intrând în 
detaliu despre manipularea 
fişierelor şi directoarelor. În 

încheiere, se prezintă un program 
simplu, creat chiar de noi. 



5. Înfruntând Linux 

Având un conţinut mai subiectiv, acest capitol prezintă procesul 
de învăţare prin care am trecut, ca grup, studiind Linux: 
dificultăţile pe care le-am avut înainte – atât în a executa cât şi a 
înţelege instrucţiuni – problemele de hardware care au survenit şi 
punctul în care programarea a început să ne facă plăcere. Există 
aici şi o rubrică ce conţine opiniile unor participanţi la proiect. 



Astfel se încheie broşura, rezultatul efortului nostru, atât ca grup cât şi 
individual, în decursul a trei săptămâni, graţie participării la proiectul 
European Leonardo da Vinci – LET’S WIN LIN! Sperăm că v-am stârnit 
interesul în subiect şi că, în cazul în care veţi dori să studiaţi şi să utilizaţi 
un al doilea sistem de operare în viitor, procesul de învăţare va decurge la 
fel de lin, şi că broşura noastră se va dovedi de ajutor. 


