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“Îmi dau demisia din meseria de adult!”
Ca un cadou întârziat, dar special, de Crăciun pentru omuleții de anul I,
și nu numai, interviul din luna aceasta va fi cu doamna Corina FORĂSCU. 
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Gaming

Football Manager 2010

Football Manager 2010 este
unul din cele mai apreciate
jocuri ale anului care tocmai
s-a încheiat.
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Lifestyle

The Number 23

Walter Sparrow (Jim Carrey)
găsește numărul 23 peste tot
în viața sa, devine obsedat
de el, ajungând să facă lu-
cruri de neimaginat în nu-
mele acestui număr. 
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GadgIT

Cea mai geeky maşină

Maşina ta spune multe des-
pre tine. Dacă ai Alfa Romeo,
ştiu că ai o slăbiciune pentru
opera lui Michelangelo. 
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Noi medalii la Olimpiada
de Matematică MO-Ariel
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2sActivități ASII ZIARUL DE ASII
Ianuarie - Februarie 2010

Vineri, 18 decembrie 2009,
în Casa de Cultură a
Studenților, Iași, s-a
desfășurat a VIa ediție a balu-
lui de caritate Crăciun din
inimă de student, organizat de
ASII. Vă vom oferi în cele ce
urmează un review a celor pe-
trecute.

Acțiunea s-a desfășurat sub în-
drumarea lui Horia Gumeni (TVR
Iași), care a jucat rolul de prezen-
tator. În debut am asistat la un

scurt recital de colinde, susținut de
copiii de la centrul “Don Bosco”,
care au fost răsplătiți cu mici
daruri. Au urmat mai apoi două
licitații de 20 de obiecte, provenite
din donații, fapt care a dat ocazia
celor din sală – profesori, oameni
de afaceri din Iași, dar și studenți

– să se “lupte” pentru exponate,
licitațiile fiind un mare succes. 

Între cele două runde de
licitație, Mihai Boicu și Ioan
Mateiciuc, tineri folkiști din județul
Suceava, ne-au încântat cu câte un
recital folk constituit din ultimele
lor compoziții. Principala atracție a
serii a fost trupa Byron, despre
care vom vorbi puțin mai indată.

Rezultatul a fost unul pe
masură. Mulțumită generozității
celor din sală și a celor care au
contribuit cu donații, s-a strâns
suma de 4135 RON. O surpriză
plăcută a fost făcută de colectivul
firmei Embarcadero, care a orga-
nizat o strângere de fonduri
internă, suma rezultată (2700
RON) contribuind la acțiunea de
caritate inițiată de ASII. Astfel,

Balul de caritate din acest an a
reușit să strângă 9250 RON, un
nou record pentru acest eveni-
ment.

Cu suma finală s-a reușit să se
cumpere copiilor de “Don Bosco”
tot ce se spera. Marți, 22 decem-
brie, copiii au primit o vizită de la
un Moș Crăciun, mai darnic ca
niciodată. Cei 40 de copilaşi, între
7 şi 11 ani, au primit fiecare geci

de iarnă, pachete cu rechizite
şcolare pentru noul an, pachete cu
alimente pentru o masă
îmbelşugată de sărbători. Centrul
“Don Bosco” a fost dotat cu un
whiterboard, 10 scaune ergonom-
ice şi un aparat foto de ultimă
generaţie. De asemenea, celor
patru prichindei cu probleme de
vedere li s-au asigurat consultaţii
şi un set de ochelari gratuit.

Crăciun din inimă de student - Review

Ați fost la Balul de caritate, i-ați
ascultat, i-ați plăcut la nebunie, v-ați
interesat mai adânc de ei după spec-
tacol. 

“Au reușit să pregătească ceea ce, din
punctul meu de vedere, este primul con-
cert unplugged adevărat din România”,
spunea bătrânul Andrieș acum vreun an.
Atunci a început povestea Byron un-
plugged, moment din care băieții i-au
încântat cu fiecare ocazie pe cei care au
știut să îi asculte. 

Ei bine, de asta am avut și noi parte pe
data de 18 decembrie, de o cântare
adevărată, pe care, cu siguranță, puțini o
vor uita. Multe afirmații de tipul “Cum,
Doamne-mă ferește, nu am auzit până
acum de ei?!” au făcut parte din feedback.

Acum ar fi timpul să aflați mai multe des-
pre cei care au avut abilitatea de a ne face
să ne îndrăgostim de ei de la prima vedere
– sau de la prima audiție.

Ziarul de ASII v-a pregătit un interviu
cu Dan Byron - vocalistul, chitaristul,
flautistul și fondatorul a ceea ce este trupa
Byron, a cărei poveste a început acum
aproximativ 3 ani [birthdate: 1 decembrie
2006].

1. Ziarul de ASII: Cine este, de
fapt, [trupa] Byron? Ce vrea Byron de

la mine, ascultătorul?
Dan Byron: Byron sunt Costin Oprea –
chitară; 6fingers – clape, chitară, voce;
Cristi Mateșan – tobe; Vlady Sateanu – bas
și eu, Dan Byron – voce, chitară, flaut.

Ce vrem noi de la ascultător? Să se
așeze confortabil, să-și închidă telefonul și
soneria și să apese butonul de play.

2. Care sunt genurile muzicale
principale care vă definesc? De la ce

ați pornit și la ce ați ajuns?
Cred că genul principal rămâne rock-ul. Ce
mai născocim pe marginea lui e o chestiune
de inspirație.

3. Versurile cine le scrie?
Avem un negru mic în subsol care face trea-
ba asta pentru noi. Când rămâne fără
inspirație, îl mai ajutăm eu și 6fingers
câteodată.

4. Ipotetic, între chitară și flaut, ce
ai alege? Ce exprimă mai bine ce ai

de transmis pe partea instrumentală?
Chitara este pentru mine un instrument de
acompaniament ușor de transportat. De
multe ori prefer pianul în locul ei, dar na, ce
să-i faci? E o idee mai greu. Flautul este un
fel de prelungire a corpului meu, așa cum
chitara este pentru Costin.

5. Câteva cuvinte despre
Forbidden Drama?

Forbidden Drama a fost prima terra ferma a
acestei trupe, a fost albumul care ne-a unit
și a dat un sens muzicii pe care o facem. Și
am fost uimiți să descoperim câte culori
aveam prin buzunare. Un prieten mi-a spus
că una din calitățile dezavantajoase,
câteodată, ale muzicii noastre este că tre-
buie să stai să o asculți fără să ai o altă
ocupație între timp, ca și cum te-ai uita la
un film sau ai citi o carte. Am păstrat tradiția
și pe A Kind of Alchemy.

6. Albumul Forbidden Drama este,
în mod evident, construit precum o
piesă în 3 acte și epilog.  A Kind Of

Alchemy ce reprezintă? Este el o con-
tinuare, sau există o aceeași 

continuitate între piese?
Cele doua albume au subiecte diferite, dar
amandouă au câte o temă precisă, un ax în
jurul căruia se învârt piesele. Sunt albume
într-un fel conceptuale. 

7. Dragii de noi [studenți la Facul-
tatea de Informatică] avem puține

tangențe cu latura asta, artistică. Ai
vreun sfat pentru oameni care-și pe-

trec majoritatea timpului gândind
influențați mai mult de legile logicii

decât de cele ale simțirii?
Cred ca orice act artistic destul de puternic
îți stârnește mai întâi simțurile – abia după

aceea încerci să înțelegi logic de ce le-a
stârnit. Nu cred că există sfaturi care pot fi
urmate, nu există o rețetă.

8. "What if your thoughts, your
dreams are all wrong?" - crezi că se

poate asta?
Bineînțeles. 

9. Care cântare cu trupa Byron ți-
a plăcut cel mai mult? De unde și de

ce?
Concertul de lansare a ultimului album din
Silver Church, București. Pentru că a fost
mare aglomerație, iar schimbul de energie
cu publicul a fost enorm.

10. Unii dintre cei ce vor citi asta
speră la o viitoare ocazie de a mai
asculta Byron live aici, în Iași. Vreo

șansă, în viitorul apropiat?
Vom reveni cât de curând, nu scăpați de
noi așa ușor.

Andrada CONSTANTINIUC, anul II
andra.constantiniuc@asii.ro

Interviu Dan Byron

licitațiile au fost un
mare succes

am fost încântați cu un
recital folk

”așezați-vă confortabil, închideți-vă
telefonul și apăsați butonul de

play.”

“Forbidden Drama a fost albumul
care ne-a unit și a dat un sens

muzicii pe care o facem”
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Uneori, facultatea te ajută
să îţi dai seama că nu vrei să fii
programator.

Atunci, ca să uiţi de restanţe şi
de salariile lui Gates, te apuci de al-
tele. Te gândeşti la tragediile pe
care ţi le-ai cauzat studenţiei, la
Bacovia, te inspiri din postmo-
dernism şi te chinui cu limbajele
formale şi compilatoare. Iar mintea
îţi debitează algoritmi incapabili să
te treacă la IA...

Aşa am păţit.

Agenda
O agendă expirată

S-a gândit să meargă-n pensie!
Şi-a-nceput a-şi căuta pereche
Care să-i muncească la birou.

Intr-o zi, un mic stilou,
Mai degrabă de-aruncat
Îi zâmbi pe sub mustaţă

Învechite-i noastre agende.

Pân’ atunci agenda
Nu ştia ce e frumos,

Dar îndata ce zări stiloul
Şi-a deschis coperțile,

Singură s-a răsfoit
De s-a oprit la 13 ianuarie.

[...]
Iar stiloul strănutând
A pătat cu-albastru

Aceasta dată.

Stiloul
Stiloul scrie galben
Stiloul scrie ftizic

Albastrul e nesigur
Albastrul mi-a murit.

Stiloul scrie alb
Şi scârţâie-n delir

Dar albul mi-e murdar
Murdar şi stins, bolnav.

Stiloul scrie palid
În ritmul melodramei
Şi foaia mi te plânge
Stiloul scrie sânge.

Stiloul scrie dor
Şi sters şi vechi şi mut

El scrie poezie.
Stiloul nu mai scrie.

Florin VANCEA, anul III
florin.vancea@asii.ro

Muzica este de departe cel mai la îndemână
remediu pentru a ne schimba starea de spirit. De ce
să nu profităm de ea, de întreaga sa magie, pentru a
ne crea oricând singuri o stare de bine?

O muzică potrivită într-un moment prost poate face mi-
nuni, ne redă echilibrul și voioșia, ziua noastră devenind
subit mai senină. 

Urmează a vă prezenta o scurtă listă de melodii ce merg
perfect în astfel de momente. Sunt piese pe care cu toții le

știm, piese care ne fac să zâmbim, să pocnim din degete
pe ritm și chiar să dansăm puțin. Sau cel puțin să vrem asta. 

Filmul "High Fidelity" începe foarte interesant: Rob își
pune problema dacă "Ascult muzică tristă pentru că sunt
trist, sau sunt trist pentru că ascult muzică tristă?". Un
playlist cu următoarele melodii va fi perfect pentru orice zi
din sesiunea ce urmează. Enjoy!

1. Bob Marley - Don't Worry, Be Happy
2. James Brown - I Feel Good
3. Queen – Love Of My Life

4. Pat Boone – Speedy Gonzales
5. The Beatles - Here comes the sun

6. John Paul Young - Love Is In The Air
7. Wham - Wake Me Up Before You Go Go

8. Israel Kamakawiwo'ole - Somewhere Over 
The Rainbow

9. Manfred Mann - Do Wah Diddy
10. The Cure - Friday I'm In Love

11. George Harrison – I Got My Mind Set On You
12. The Jungle Book - The Bear Necesities

13. Ray Charles - Hit the road Jack
14. Bon Jovi - It's My Life

15. Steppenwolf - Born To Be Wild
16. Beck – Loser

17. Weezer – Island in the Sun
18. Roșu și Negru – Pseudofabula

19. Phoenix – Vremuri
20. Lovin Spoonful – What a Day for a Daydream

Andrada CONSTANTINIUC, anul II
andra.constantiniuc@asii.ro

Lansări albume
ianuarie - februarie

2010
Lil’ Wayne – “Rebirth”,  1 ianuarie [rock]
Pedro Negrescu – “Home”, 5 ianuarie, Timișoara [jazz]
Mauser - “ARTillery’s Band”, 8 ianuarie, Cluj [indie]
VH2 - “2 de la VH2”, 15 ianuarie
Eufobia – “Insemination”, 20 ianuarie [metal]
Michael Schenker – “Intensity”, 26 ianuarie [rock]
Nicu Alifantis - “Cantece de semineu”, 26 ianuarie [folk]
Toni Braxton - “Pulse”, 2 februarie [rnb]
HIM - “Screamworks: Love In Theory And Practice”, 9 februarie
[rock]
Ţapinarii - “2010 ani de folk alternativ”, 11 februarie, concert
anti-Valentine’s Day [folk]

Andrei GHEORGHIU, anul I
andrei.gheorghiu@asii.ro

EpsilonEcarim

20 de melodii care
ne binedispun

Concerte 2010
Anul 2010 se anunță a fi unul tare darnic în concerte
pentru iubitorii de muzică rock din România. AC/DC
pe 16 mai. Metallica, Slayer, Anthrax și Mastodon în
cadrul festivalului Sonisphere (25-27 iunie). Vestea
bună, mai ales pentru studenți, este că biletele se pot
cumpăra și în rate. 

Andrada CONSTANTINIUC, anul II
andra.constantiniuc@asii.ro

ZIARUL DE ASII
Ianuarie - Februarie 2010
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Numărul 23 este un film de sus-
pans, apărut în 2007, în care se
prezintă obsesia lui Walter Sparrow
(Jim Carrey) pentru numărul 23.

Îl găsește peste tot în viața sa, devine
obsedat de el, ajungând să facă lucruri de
neimaginat în numele acestui număr.
Enigma numărului 23 reprezintă convin-

gerea că tot ce se întâmplă are legătură
directă cu numărul 23, cu permutări ale
numărului 23, sau cu orice număr legat de
numărul 23 (05.02.1960 –>
5+2+1+9+6=23). În Principia Discordia,
un text religios, se prezintă ideea că toate
lucrurile se întâmplă “in fives”, sunt diviz-
ibile cu numărul 5, cu multipli de-ai lui 5,
sau sunt, într-un fel, legate în mod direct
de numărul 5. Ei bine, 2+3=5.

Walter Sparrow este hingher. Povestea
începe cu Walter narând ce s-a întâmplat
la ultima sa zi de naștere. Cu un minut

înainte ca tura de serviciu să i se termine
(ora 5), primește un ultim telefon, de a
captura un câine violent, aflat în subsolul
unui resaurant. Pe medalionul de la gâtul
acestuia îi era scris numele – Ned, de a
cărui semnificație își va da seama abia mai
târziu. Acest ultim task îl face să întârzie la
o întâlnire cu soția sa, fapt care o
determină pe aceasta să intre în anti-
cariatul de lângă locul întâlnirii și să-i
cumpere drept cadou o carte ce i-a sărit în
ochi – The Number 23, scrisă de Topsy
Kretts.

Deși la început nu i-a acordat atenție,
Walter începe a o răsfoi într-un moment
de plictiseală. Ceea ce se vroia a fi o intro-
ducere care să determine cititorul să
renunțe la carte în cazul oricărei
asemănări dintre personajul din carte (Fin-
gerling) și el însuși nu face decât să-i am-
plifice curiozitatea. Astfel încât, pagină cu
pagină, Walter continuă să fie stupefiat de
lucrurile pe care le are în comun cu per-
sonajul lui Topsy Kretts, de întâmplările
identice pe care le-au trăit amândoi. De
asemenea, citind despre convingerile din
carte despre numărul 23, realizează că
acest număr îi guvernează și lui viața. Se
regăsește în numele lui (numerele
corespunzătoare literelor numelui,
adunate, dau 23), în ziua sa de naștere, în
orele la care se uită la ceas, în culoarea

pereților, în tot ceea ce îl înconjoară.
Obsesia se naște în el, ia amploare,

suspansul crește, transformând vizionarea
filmului într-o grozavă experiență, Jim Car-
rey fiind parcă născut pentru astfel de
roluri, de personaj obsesiv. Cu cât
avansează în pagini, cu atât își amintește
de întâmplări de-ale sale din trecut, ce se
mulează perfect pe povestea lui Fingerling.
Odată cu aceasta îi crește și setea de a
căuta oameni cu aceleași convingeri de-
spre obsesivul număr, oameni de la care
află și mai multe despre propria-i
persoană.

Vine și momentul de a realiza că nu
întâmplător i-a ajuns cartea în mâini, ci
Ned, câinele din cauza căruia a întârziat,
era un fel de mesager al numărului 23 (N-
14, E-5, D-4, 14+5+4=23). Și sub numele
lui Topsy Kretts (–> Top Secrets) se as-
cunde ceva mai mult. Walter Continuă să-
și amintească lucruri de care uitase, până
când totul îi devine foarte clar.

A vă elucida deznodământul ar face, cu
siguranță, ca acesta să devină un articol
mult mai interesant, însă vreau să vă las
pe voi să descoperiți misterul cărții, al
numărului 23, al vieții interesante a lui
Walter Sparrow. 

Andrada CONSTANTINIUC, anul II

The Number 23

Agora este povestea unei
femei, a unui oraş, a unei
civilizaţii şi a unei planete
(Amenabar).

Câți dintre noi nu sunt curioși
atunci când au de a face cu un film
a cărui acțiune se petrece în Anti-
chitate? Iar când regizorul, Alejan-
dro Amenabar, are în palmares şi
filme ca The Others  şi a luat Os-
carul pentru Cel mai Bun Film
Străin cu Mar Adentro (în 2004),
deja filmul devine în mod clar o
provocare.  

De această dată, Amenabar
propune un film a cărui acțiune
are loc în Alexandria secolului 400
AD. Creștinii sunt din ce în ce mai
mulți, iar ideea că inteligența pre-
supune lipsa religiei este foarte
vehiculată la momentul respectiv.
Librăria va fi asediată, iar Hypatia
va rămâne închisă înăuntru încer-
când să apere manuscrisele
păstrate. 

Personaj principal al filmului,
Hypatia este considerată a fi prima
femeie reprezentativă din
Matematică, având contribuție și
în filozofie sau astronomie. În
aceași timp, discipolul Orestes și
sclavul Davus încearcă să îi
cucerească inima Hypatiei, dar ea
nu se poate implica în nicio relație,
fiind dedicată Științei. 

Film european, cu un buget
alocat foarte mare, Agora dorește
să ne surprindă cu decoruri extra-
ordinar de bine realizate. Intriga
este construită astfel încât specta-
torul să rămână captivat, dorind să
vadă fie deznodamântul poveștii
Hypatiei, fie cel al luptei dintre
credincioși și păgâni, luptă
surprinsă încă de la început într-un
plan paralel. 

Criticii anunță un film cu dia-
loguri puternic centrate pe ideea
inteligenței și cea a religiei, cu o
interpretare extraordinară a lui
Rachel Weisz în rolul principal. So-
cietatea vremii este surprinsă sub
toate aspectele ei -  sclavia, reli-
gia, puterea, iubirea.  Puterea
absolută corupe în mod absolut.
Iar în societatea surprinsă, logica,
filozofia vor fi înlocuite de
frenetismul religios. Pentru cei
curioși, filmul este are premiera în
cinematografele din România în
ianuarie. 

Andrada AȘTEFĂNOAIE,
anul II

Agora

acțiunea are loc în
Alexandria secolului 400

AD

ideea că inteligența
presupune lipsa religiei

Hypatia  - prima femeie
reprezentativă din

Matematică

dialoguri puternic
centrate pe inteligență și

religie

tot ce se întâmplă are legătură
directă cu numărul 23

The Number 23, scrisă de Topsy
Kretts (–> Top Secrets)

numărul 23 gvernează viața lui
Walter

ZIARUL DE ASII
Ianuarie - Februarie 2010
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Vă propun să uităm pentru
câteva clipe de grijile cotidi-
ene (de laboratoare, de
proiecte, de  AG, AP, RC) și să
ne abatem de la drumul bine
cunoscut pentru a ne aminti
că Iașul nu e doar un mare
centru universitar, ci și unul
cultural. 

Pentru aceasta, vom porni din
fața Universității și vom merge
tocmai până la granița dintre nou
și vechi, până în locul unde
prezentul se îmbină remarcabil cu
trecutul. 

Nu vă speriați, nu e așa de de-
parte precum sună. După aproxi-
mativ 30 de minute de mers pe jos
(pas de voie, că doar nu întârziem
la cursul de Logică), ne vom opri
vis-a-vis de Palatul Culturii, pentru
a ne îndrepta atenția spre o clădire
nu la fel de grandioasă, dar poate
cu la fel de multă importanță
istorică, culturală și literară: “Casa
cu arcade”. Cred că măcar o zec-
ime din locuitorii Iașului care trec
zilnic pe aici, pe jos, sau cu auto-

buzul, nu bănuiesc încărcătura
valorică a exponatelor pe care ea
le găzduiește.

Cunoscută și sub numele de
“Casa Dosoftei”, acest străvechi
monument de pe strada Anastasie
Panu a rămas martor bucuriilor și
patimilor “Ieșilor” din secolul al
XVII-lea și până astăzi. Aici mitro-
politul Dosoftei a instalat a doua
tiparniță din Moldova, după cea de
la Trei Ierarhi, iar din august 1970
clădirea găzduiește Departamentul
Literaturii Romîne Vechi al Muzeu-
lui Literaturii Romîne. Dar destul
cu istoria! Să intrăm!  

Obiectele vechi adăpostite de
Casa Dosoftei amintesc de vre-
murile de acum câteva secole şi de
începuturile scrisului în Moldova.
Sunt aranjate în așa fel încât se
urmărește dezvoltarea literaturii
române vechi. În vitrinele ce
adăpostesc prețioasele manu-
scrise, datând din secolele XV-
XVII, veți găsi  nume și titluri cu
care orice profesor care se
respectă și-a “terorizat” elevii în
timpul orelor de limba și literatura

română: “Învățăturile lui Neagoe
Basarab către fiul său Teodosie”
(1729), ”Cazania” mitropolitului
Varlaam – prima tipăritură în limba
română din Moldova (1643),
“Letopisețul Țării Moldovei” de
Miron Costin, o hartă a Moldovei
realizată de Dimitrie Cantemir. 

Urcând scara interioară
ciculară, vei descoperi piesa de
rezistență a Casei Dosoftei: cea
mai veche copie a “Letopiseșului
Țării Moldovei” de Grigore Ureche,
datând din 1665.

Alte materiale expuse relevă în-
ceputul literaturii în limba slavonă,
epoca artei caligrafice și miniatu-
rale, începuturile tiparului la Iași
("Cartea Romîneasca de
Învăţătură" sau "Cazanie", "Biblia
de la Bucureşti") și activitatea mit-
ropolitului Dosoftei ("Psaltirea pe
versuri tocmită", “Psaltire slavo-
română”).

Îndreptându-ne spre ieșire să
nu uităm să fotografiem copia
tiparniței lui Dosoftei (originalul a
fost victima unui incendiu) și ma-

cheta tiparniței (în original). Cu
această presă tipografică s-au
tipărit, vreme de opt ani, cărți
bisericești în limba română, act
cultural extrem de important pen-
tru limba noastră literară, care
abia începea să-și facă loc în scri-
itura publică, înlocuind-o pe cea
slavonă.

Nu ratați nici statuia lui
Dosoftei, realizată în 1975 de
sculptorul ieşean Iftimie Bârleanu,
în semn de omagiu faţă de marele
cărturar, unul dintre primii care au
promovat tipărirea de cărţi în
limba romînă.

Lidia POMÎRLEANU, anul II

Pentru turiști, Iașul este un oraș
minunat, un oraș al culturii. Pentru
studenți este un loc ce oferă multe
posibilități de distracție, de explorare
și de asemenea un loc propice
acumulării de cunoștințe noi.

Însă pentru unii din noi, ieșenii, este
locul pe care îl numim “casă”. Mulți vin aici
și nu vor să mai plece, orașul devenind
parte din ei. 

Ca și locuitor al Iasiului, de foarte multe
ori uiți să te bucuri de frumusețile lui. Prob-
lemele la care nu găsești imediat soluții te
apasă și totusi vrei sa evadezi, să găsești un
loc unde timpul e mai blând și are răbdare,
un loc unde reușești să îți pui gândurile în
ordine. 

Eu una am descoperit acest loc în Iași.
La baza Copoului, la intersecția cu Strada
Păcurari, ascunsă parcă de privirile oame-
nilor mult prea ocupați încât să se oprească

și doar să se uite pentru o secundă în jur, să
vadă ce poate oferi orașul, lucrurile care
nouă, locuitorilor, ne scapă, se găsește cafe-
neaua Sage Café. Poate locația este

întâmplătoare, fiind situată lângă biblioteca
central universitară, dar eu cred totuși că nu
e chiar așa.

De afară, locul nu arată cine știe ce, fiind
un spațiu destul de micuț, scaune, mese, ca
în orice cafenea. Dar intrând, descoperi
adevărata magie. După o zi de studiu sau
muncă, după cursurile plictisitoare la care
citești pe bancă ce au scris cei dinaintea ta,
poți veni aici să savurezi o cafea bună, un
ceai adevărat, non-alcoholic cocktails și
înghețată, să mai stai de vorbă cu prietenii

sau pur si simplu să îți pui gândurile în or-
dine. E un loc oarecum magic în care, dacă
ai o companie bună, nici nu simți cum trece
timpul. E un loc în care poți să stai și să ob-
servi orașul. Atât iarna cât și vara cafeneaua
este locul în care poți sta să citești o carte
sau ziarul, să stai de vorbă cu prietenii, să
savurezi un ceai, sau să asculți o muzică
liniștitoare.

Înafară de multe varietăți de ceai și
cafea, locul oferă o muzică bună. Cu toate
că locul inițial a fost pentru fumători, a fost
primul în care s-a optat pentru o zi dedicată
nefumătorilor (de obicei joi), acum de-
venind un local pt nefumători. Este, de
asemenea, locul ideal pentru unele eveni-
mente culturale, cum ar fi unele expoziții de
fotografie sau chiar recitaluri de pian și
vioară (de obicei duminica).

Astfel că, dacă ești în căutarea unui loc
în care să poți savura o cafea bună, un ceai,
sau a unui loc în care să poți să stai să
citești ziarul sau pur si simplu să asculți o
muzică liniștitoare, te sfătuiesc să încerci
această cafenea!

Adriana ȘCHIOPU, anul I
adriana.schiopu@asii.ro

Descoperă Iașul!

Sage Café

“Casa cu arcade” -
o clădire cu importanță

istorică, culturală și
literară

prețioase manuscrise,
datând din secolele

XV-XVII

cea mai veche copie a
“Letopiseșului Țării

Moldovei” de Grigore
Ureche, datând din 1665

un loc unde timpul e mai blând și
are răbdare

cafea bună, ceai adevărat, cock-
tailuri non-alcoolic, înghețată...

expoziții de fotografie și recitaluri
de pian și vioară

la baza Copoului, la intersecția cu
Strada Păcurari
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6sLifestyle

Ajuns la cel de-al treilea
sezon, Californication este
unul din cele mai îndrăgite se-
riale de peste ocean. 

Nu respectă rețeta obișnuită
pentru un serial, adresându-se cu
precădere unei audiențe cu vârste
de peste 18 ani, datorită limbaju-
lui cu conținut, dar și scenelor de-
osebit de grafice. 

În concluzie, dacă sunteți fani
Gossip Girl, One Tree Hill sau orice
alt serial cu adolescenți naivi, s-ar
putea să fiți frapați de sinceritatea
și perspectiva serialului, ce poate
fi descris doar ca având pătrațel
roșu.

Să trecem direct la subiectul
serialului, aspect ce poate fi dedus
destul de ușor și din titlul acestuia,
tema serialului având legatură cu
statul California, mai exact orașul
Los Angeles și termenul “fornica-
tion” care, tradus în limba română,
înseamnă ”păcat trupesc”. Astfel,
am să vă las pe voi să vă dați
seama la ce se referă exact titlul!
Creatorul este Tom Kapinos,
cunoscut ca și producător la Daw-
son's Creek, de unde aduce sex
appeal-ul adolescenților în lumea
adulților din LA. 

Personajul principal este Hank
Moody, interpretat de celebrul
David Duchovny, ce a cunoscut
faima datorită serialului Dosarele
X. Hank este precum majoritatea
personajelor principale din seri-

alele de succes, are toate ingredi-
entele bune, dar cu rețetă de
dezastru. El este un scriitor de
succes, un artist rebel care odată
scos din mediul său natural și
ajuns în LA, își vede viața și familia
dată peste cap de orașul nebun.
Deși este un tată bun, un soț iu-
bitor și un scriitor talentat, nu
reușește să păstreze armonie între
criza de mijloc de viață, firea de
rebel și indolența generală față de
autoritate. Poate fi descris doar ca
genul de personaj care ar trebui să
fie disprețuit, dar pe care nu poți
să nu îl iubești măcar pentru on-
estitatea și intențiile bune, care
niciodată nu îi reușesc.

Cât despre restul personajelor,
îl putem menționa pe Charlie Run-
kle, interpretat de Evan Handler
(soțul lui Charlotte din Sex and the
City), care este aghiotantul lui
Hank intrând și el în probleme, un-
eori având propriul fir narativ în
cadrul serialului.

Celelalte roluri majore sunt cele
ale lui Karen și Becca, partenera
de viață și fiica lui Hank, care le
putem numi vocile rațiunii în
existența îmbibată de alcool și
”păcat trupesc” a personajului
principal. 

Firul acțiunii este unul destul
de simplu și ușor de urmărit. Mai
precis, la începutul sezonului Hank
ia o decizie ce trebuie să o suporte
întregul sezon, iar aceasta va
influența acțiunile sale ulterioare. 

Astfel, pe decursul celor trei se-
zoane, putem vedea mijloacele
prin care Hank încearcă să-și re-
capete familia, cu mai mult sau
mai puțin succes. Dar nu
destinația contează în cazul seri-
alului, ci drumul. Acesta este
presărat cu multiple partenere,
relații de foarte scurtă durată și
petreceri cu mult alcool și droguri,
ce îl duce pe Hank prin multe
peripeții, preferata mea fiind un
pentagon amoros, ilustrat în al
treilea sezon, moment în care nu
știi dacă să râzi sau să plângi.

Cu siguranță îmi este greu să
expun toate întâmplările memora-
bile din cele trei sezoane, dar sper
să vă fi captat interesul destul cât
să vizionați măcar primul episod,
iar de acolo Californication își va
face singur treaba în a vă captiva. 

Citate:
“Rehab is for Quitters”

“I disgust myself but I am not
unhappy about that.”

“People... they don't write
anymore - they blog. Instead of
talking, they text, no punctua-
tion, no grammar: LOL this and

LMFAO  that. ”

Șerban COZMA, anul III
serban.cozma@asii.ro

Californication
-subiectul preferat al unui adolescent în călduri, totul despre

alcool, sex și intenții bune-

Nu credeam vreodată că
aş putea să-mi vând timp din
viaţa mea pentru bani
frumoşi. Uite că se poate.
Însă merită oare preţul?

Întrebarea mi-a răsărit în
minte după ce am urmărit cu su-
fletul la gură piesa de teatru ”Ne-
gustorul de timp”, scrisă de Matei
Vişniec (considerat cel mai jucat
autor român în viaţă). Specta-
colul s-a jucat pe scenă în Sala
Cub a Teatrului Naţional din Iaşi
pe 10, 12 şi 13 decembrie 2009.

Negustorul de timp e o
piesă de teatru care cu siguranţă
îţi stârneşte curiozitatea şi te
solicită din punct de vedere
emoţional. Protagonistul, – Liviu
Dorneanu, un bărbat la „40 şi
ceva de ani”, căsătorit, cu doi
copii mari, cu un job fad – duce
o viaţă comună, aparent lipsită
de sens. Citind un anunţ
neobişnuit în ziar, protagonistul
descoperă că există un anumit
domn Galbinski care cumpără
timp contra cost.

Astfel, protagonistul ajunge
să vândă timp din propria lui
viaţă, dar treptat – treptat începe
să uite, iar planul oniric se supra-
pune peste cel al realităţii.

Frustrările şi dorinţele sale ies la
iveală, personaje absurde şi du-
bioase îşi fac apariţia, unele din-
tre ele folosindu-se de timpul
protagonistului. Totul se
amestecă, se încheagă într-un
vertij supraomenesc (sau doar
pur omenesc?) din care răsar
întrebări existenţiale:  

Ce e viaţa?
Ce e timpul?

Încotro mergem? 

În final, se pare că asistăm la
o întreagă „pregătire” a protago-
nistului care primeşte ajutor din
partea celorlalte personaje pen-
tru viitoarea lui călătorie (cu
destinaţie necunoscută). Să fie
aceasta ultima lui călătorie, ul-
timul lui drum?

Am asistat la două ore de joc
actoricesc desăvârşit în care atât
actorii, cât şi noi, spectatorii, am
încercat să descifrăm tainele
vieţii. Căci manipularea timpului
ne oferă posibilitatea (poate ilu-
zorie, ce-i drept) de a fi stăpânii
existenţei noastre.

Ana-Maria TIMOFCIUC, 
anul II

Negustorul de timp  
sau  

Aventura unui om care şi-a vândut săptămâni din
viaţă fără să ştie că sunt ultimele

nu destinația contează,
ci drumul

Hank este un scriitor de
succes, un artist rebel

Hank are toate
ingredientele bune, dar cu

rețetă de dezastru

trei sezoane

domnul Galbinski
cumpără timp contra cost

piesa te solicită din punct
de vedere emoţional

Matei Vişniec - cel mai
jucat autor român în viaţă

Ce e viaţa? Ce e timpul?
Încotro mergem?...
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WAREs7

Mai devreme sau mai
târziu, trebuia să apară și
asta. Deși, aș zice că e mai
degrabă un virus de genul
celui care dădea massuri cu
“Michael Jackson is gay”, în
care au fost modificate
linkurile și mesajele. Dar,
după ce vă povestesc mai în
detaliu, decideți singuri dacă
așa e sau nu.

Aș băga mâna în foc că ai primt
și tu în ultima lună un mass de
genul:

- “sa intri sa imi zici ce parere
ai ca sigur recunosti personaju ;) o
cunosti?”

- “chiar vroiam sa te apelez, ai
virusi si imi trimiti tot felu de mail-
uri ia programu asta sa il scoti ca
l-am avut si eu sau daca nu intra
pe http://www.[link].ro”

- “afla cine te are pus la inviz-
ibil sau la ignore cu un singur click
chiar si persoanele care sunt of-
fline http://[link].blogspot.com”

- “ce faci? Super tare!!!!!!!!
http://[link].blogspot.com”. 

Și, uimitor, îi răspunzi, și,
surpriză: vorbește cu tine!
Răspunsurile pe care le primești
sunt totuși limitate (e un robot, la
urma urmei, mult mai slab decât
cei pe care îi vom face noi la
proiectul de la intelgineța
artificială), și sunt în funcție de an-
umite cuvinte care se regăsesc în
răspunsul nostru: dacă replica
noastră conține cuvântul “virus”,
vom primi răspunsul “intra ca nu e
nici un virus”, pentru o replică ce
conține cuvântul “esti”, primești
răspunsul “uita`te si vrb dupa”. Lui
“merge” îi corespunde “trebuie sa
instalezi program ca sa mearga”,
pentru mesaj ce conține cuvântul
“frica” ți se răspunde cu “nu are de
ce sa-ti fie frica”, etc.

Deci, tragi concluzia că nu e
doar un mass, ci chiar ai purtat o
conversație cu cel care ți-a dat
linkul, și dai repede click. Intri pe
site (cele mai multe de pe
blogspot.com), iar aici, un filmuleț,
pentru care ai nevoie de un codec
“special”, pe care evident, nu îl ai
instalat. Mare noroc ca pe site ți se
oferă un link de pe care poți să
descarci acel codec (divix, divxi,
numele e destul de suspect). Cu-

rios din fire, descarci repede
“codecul”, îl instalezi, și totuși nu
poți să vezi filmulețul. Asta este,
nu merge, nu merge. 

Ce s-a întâmplat de fapt
între timp?

Trecem la ceva detalii tehnice:
de îndată ce execuți minunatul
codec, următoarele fișiere sunt
copiate pe system:

%WINDIR%\system32\ya-
hooui.exe, %WINDIR%\sys-
t e m 3 2 \ y a h o o a u t h 2 . d l l ,
%WINDIR%\system32\ssleay32.d
ll,  %WINDIR%\system32\
libeay32.dll. 

Primul din ele este virusul,
următoarele 3, sunt fișiere clean.
Și dacă primul tot e virus, nu se
putea să nu pornească de fiecare
dată cand bootezi. Pentru asta,
adaugă în cheia de registri
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Win-
dows NT\CurrentVersion\Winlo-
gon\Shell stringul
%WINDIR%\system32\yahooui.e
xe. Când yahooui.exe ajunge să
ruleze (după primul restart),

acesta creează cheia de regiștri
HKLM\SOFTWARE\Yahoo\lidl și
așteaptă ca userul să se logeze pe
messenger și îi fură userul și
parola și le memorează în cheia de
registri tocmai creată, în campurile
USER si PASS. Apoi, începe să dea
massuri la toata lista, de genul
celui pe care l-ai primit și tu de la
care te-ai infectat. 

Și pentru că nu era de ajuns că
te înjură jumătate de listă că îi
stresezi cu massuri și le virusezi
calculatoarele, virusul mai down-
loadeaza înca 3 executabile:

%WINDIR%\seocfg.ex,%WINDIR
%\upd1234.exe, %WINDIR%\vbn
.sdf. Primele 2 sunt 2 bankeri –
viruși care fură informațiile de la
conturile bancare, atunci când
încerci să accesezi siteurile de in-
ternet banking sau să faci plăți on-
line. Cel de-al 3lea fișier, conține
linkurile care sunt trimise în mas-
suri. Acestea se schimbă destul de
des, deoarece cei care hostează
acele bloguri și fișiere executabile
sunt sesizați și le suspendă. De
aceea, virusul folosește acest
fișier, căruia îi face update peri-
odic, schimbând linkurile dacă
acestea au fost suspendate.

Concluzia: nu tot ce zboara se
mănâncă, nu tot linkul ce se
primește pe mess trebuie accesat!

Marius Barat, anul III

Primul virus pentru Y!Mess
în limba română

La fel cum spune și titlul, rețeaua
socială Hi5 a fost atăcată de creatorii
de malware. 

Începând de anul trecut de la începutul
lui decembrie, o mare parte din profiluri au
fost injectate în informațiile personale (In-
terese, Despre mine, etc) cu un cod mal-
ware. Acest lucru a fost posibil datorită unei
vulnerabilități CSS care se pare a fost oco-
lită de creatorii Hi5.

Ce s-a întâmplat de fapt?

A fost injectat un script care, la afișarea
informațiilor personale, deschidea o nouă
pagină care cerea descărcarea unui fișier
numit “hi5update.exe” și care avea iconița
asemănătoare cu sigla site-ului.

Acest malware se bazează pe naivitatea
persoanelor neavizate, pe faptul că acestea
nu vor observa că site-ul de download nu
este în același domeniu cu site-ul original.

Simptome

Simptomele după care vă puteți da
seama că ați contactat acest malware sunt:

- există o copie a sa în %windir%\sys-
tem32\winlog.exe sau %windir%\sys-
tem32\boot.exe  (%windir% însemnând
locația unde este instalat windows-ul) 

- un trafic mărit pe internet

- un proces de internet explorer fără fe-
reastră

Efecte

Odată  descărcat și executat, acesta se
copie în locațiile de mai sus, depinde de ver-
siunea oferită (aceasta schimbându-se
odată cu trecerea în noul an). Deschide un
proces de Internet Explorer care trimite
informații către creatorii lor (deasemnea
site-uri românești). Modifică chei de regiștri
astfel încât să se execută la pornirea win-
dows-ului.

Dezinfecție

Pentru o dezinfecție ușoară, închideți
toate procesele iexplorer.exe și apoi ștergeți
%windir%\system32\winlog.exe (sau
%windir%\system32\boot.exe, depinde de
versiunea cu care sunteți infectat).

Ca să nu mai apară la alți prieteni care
se uită pe profilul de hi5, ștergeți din
informațiile personale liniile care nu vă sunt
cunoscute.

Pentru a evita o astfel de infecție este
destul de simplu: nu dați accept la orice așa
zis update pentru aplicații folosite.

Adrian POPESCU, anul III

adrian.popescu@asii.ro

Say NO to hi5update.exe!

răspunsul robotului este
în funcție de anumite cu-
vinte care se regăsesc în

replica noastră

fură userul și parola de
Y!Mess și le memorează în

cheia de registri

dacă replica noastră
conține cuvântul “virus”,

vom primi răspunsul
“intra ca nu e niciun

virus”

4 fișiere sunt copiate pe
system – virusul și 3

fișiere clean
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8sInterviu

Ca un cadou  întârziat, dar
special, de Crăciun pentru
omuleții de anul I, și nu
numai, interviul din luna
aceasta va fi cu doamna
Corina FORĂSCU. Ne-a primit
într-o dimineață friguroasă de
ianuarie în biroul său din cor-
pul C, ne-a făcut câte un ceai
de portocale și ne-a servit cu
bomboane de ciocolată, timp
în cam am tot stat de vorbă.
Voi vă puteți bucura de
învățămintele și poveștile
dumneaei în cadrul seminaru-
lui de Matematică din anul I.

Ziarul de ASII: Ce vă doreaţi
să fiţi când eraţi copil?

Corina FORĂSCU:  Deși am tre-
cut tangențial cu gândul prin Sto-
matologie, apoi Silvicultură, de
fapt, cred că în subconștient am
avut dintotdeauna meseria de pro-
fesor, cea pe care am îmbrățișat-
o. Părinții, mai ales tata, m-ar fi
vrut în domeniul lor, al chimiei,
unde au fost amândoi profesori
apreciați ai Institutului Politehnic.
Însă harul unor profesori din gim-
naziu și moștenirea unei înclinări
spre matematică din partea
mamei au făcut ca totul să pară
prescris: am urmat matematica,
deși la momentul admiterii încă nu
eram conștientă că iubesc această
meserie, cea de dascăl.

Acum timpul parcă a început să
se îngusteze, numai nu mai
ajunge. Dar voi sunteți tineri și
încă puteți zâmbi când vedeți un
mesaj tare drăguț care circulă pe
internet: “Îmi dau demisia din me-
seria de adult. Vreau să fiu copil,
să am 6 ani, să mă joc, să-mi facă
mama de mâncare, să nu trebu-
iască să mă trezesc dimineța să
mă duc la serviciu, să nu știu ce e
aia asigurare la mașină, impozite,

credite, stres, poluare, violență,
furturi, droguri, țigări.. și mai ales
să știu ce să răspund când adulții
mă întreabă <<Ce vrei să faci
când vei fi mare?>>: COPIL!”

Ce fel de studentă ați fost?
Ca omuleț în creștere ce mă

aflam la vremea studenției, îmi
face plăcere să cred că eram pe
undeva la mijloc: nu mă omoram
cu școala decât atunci când într-
adevăr îndrăgeam ceva (o mate-
rie, un profesor…), aveam
rezultate satisfăcătoare și am
reușit să nu mă fac de râs nicio-
dată… nici măcar la restanțe. Nor-
mal că am avut și din astea, nu ai
fi student dacă nu ai petrece
măcar o vacanță ratată, încercând
să înveți pentru restanța sau mă-
ririle din toamnă. În rest, ca tot
studentul de atunci: prieteni, cărți
și filme, distracții, mai ales cu prie-
tenii din liceu, cei care mi-au
rămas cei mai buni și astăzi.

Care a fost partea dvs
preferată din perioada

studenției?
Ultimii doi ani. Știam deja mai

bine pe ce lume mă aflu, chiar
dacă totul era atunci în marea
schimbare a începuturilor anilor
’90. Mai ales la îndemnurile mamei
am început colaborări cu profeso-
rii din perioada aceea, unele dintre
care mi-au rămas foarte aproape
de suflet și le mențin și astăzi.
Doamna profesor Ștefănescu, una
dintre cele mai apreciate ”alge-
briste” de la noi, a fost cea care
mi-a deschis mai târziu drumul
doctoratului în Algebră, ca după
un timp tot dumneaei să îmi des-
chidă ochii și să mă sprijine moral
în începerea actualului doctorat, în
ale calculatoarelor - dar asta este
altă poveste.

În ultimul an al studenției am
reușit și o apropiere și o strângere
a legăturilor cu colegii de facul-
tate. Am făcut-o destul de dificil,
căci fiind ieșeancă, în general
eram privită ca ”are lumea ei, nu
are de ce să vină la bairamurile și
chefurile din cămin”. A fost mai
greu până ne-am cunoscut… apoi
totul a curs de la sine.

O amintire amuzantă din
timpul facultății?

Este una care îmbină pasiunea

pentru știință și pentru animale:
locuiam la casă în Copou, puțin
mai jos de Negruzzi, și Ahmed,
motanul nostru, plecase de curând
la ceruri, după porumbeii vecinului
pe care îi scărmănase. Eram în se-
siunea de iarnă, puțin înaintea
unui examen de Ecuații
Diferențiale, pentru care m-am
dus la consultații. Deși eram în în-
târziere, nu am rezistat farmece-
lor unui motănaș negru, care
plângea pe străzile din spatele
Universității. Neavând timp să îl
duc acasă, am fost pusă în situația
de a merge cu el la profesor și de
a intra cu pisoiul. A fost cea mai
zgomotoasă consultație: pisoiul
torcea și mieuna iar eu voiam,
totuși, să dezleg și enigmele
diferențialelor și să păstrez mota-
nul; încât nu numai că vorbeam
foarte tare, însă m-am dat răcită,
ca să pot tuși în voie pentru a
acompania zgomotele pisoiului.
Până la urmă am terminat cu bine:
și cu pisoiul cel nou, și cu exame-

nul luat, pe baza clarificărilor din
timpul consultației.

Cum ați devenit profesor?
Conform cu cele de mai sus aș

spune: soarta. Q.E.D.
În realitate… în ’98 am dat exa-

men pe post de preparator la Po-
litehnică. Fiind după aproape trei
ani de stat acasă cu copiii mei,
eram total în afara matematicii,
încât pregătirea pentru examen a
început de la… manualele de liceu.
Și a urmat o minunată perioadă de
”creștere” sub îndrumarea colegi-
lor din catedra de matematică a
Politehnicii.

Perioada profesoratului la Poli-
tehnică a fost ”condimentată” din
2000 cu începerea unor cursuri de
doi ani la Informatică. Și astfel am
început, fără să fi știut pe atunci,
o altă etapă în cariera de profesor.
Am colaborat pentru finalizarea
acestor cursuri cu unul dintre cei
mai grozavi profesori ai voștri,
domnul Cristea, care a reușit să
îmi insufle nu numai dragoste…
pentru limbă (NLP) artificială (IA),
proiecte (FP, PN..), ci și un elan
deosebit care m-a făcut să încep
în paralel cu vechile meserii (de
mamă și profesor la Politehnică)
un masterat și un doctorat în In-
formatică, asortate cu nenumărate
proiecte… finalizate sau eșuate.

Și așa am ajuns în 2005 la In-
formatică. Cum socotelile de acasă
și cele din târg nu se potrivesc în-
totdeauna, cu studenții cel mai
mult am făcut și fac matematică,

colaborarea cu domnul Iacob fiind
una dintre cele mai frumoase.

Ce vă place cel mai mult la
meseria de profesor?

Este foarte simplu: studenții -
cu ochii mari și zâmbitori când
înțeleg sau chiar îndrăgesc ceva,
cu ochii încruntați și chiar puțin
nervoși când nu pricep ceva, cu
ochii nevăzuți, când sunt
concentrați asupra calculatorului
și, de fapt, se joacă sau urmăresc
vreun filmuleț. Însă în momentul
în care am intrat la un seminar tri-
stă și am ieșit râzând, îmi spun că
asta e, numai profesor pot fi! 

Cred că noi, profesorii, suntem
privilegiați că avem posibilitatea
de a lucra cu oameni tineri ca voi:
nu numai că este o bucurie să poți
dărui, căci voi (puteți să) învățați
de la noi, dar și noi avem norocul
de a putea învăța de la voi, de a
ține astfel pasul cu tot ce este
nou. Ca profesor ești mereu pus
pe șotii. Trebuie să îi faci pe
studenți să înțeleagă, să îndră-
gească, să descopere. Și fără să te
informezi, să studiezi, să cercetezi,
nu ai cum. 

În a fi profesor nu există
noțiunile de ”perimare”, ”plictis”,
”blazare” care ar putea apărea în
alte meserii care nu necesită atâta
schimbare. Iar a fi profesor la In-
formatica ieșeană înseamnă chiar
mai mult: studenții sunt, în gene-
ral, mult mai motivați și interesați,
ritmul schimbărilor e mult mai
mare față de alte domenii,
posibilitățile (de studii, colaborări,
cercetări) sunt, de asemenea, mai
ridicate. 

Dacă ați putea schimba
ceva în atitudinea generală a

studenților, ce ar fi?
Mi-ar plăcea ca studenții să fie

mai ”acasă”, să profite de această
perioadă a studenției cu care nu
se vor mai întâlni niciodată, bucu-
rându-se și de toate avantajele,
descoperirile, prieteniile, porțile
deschise, colaborările pe care le
pot avea sau măcar începe acum,
dar și de descoperirea treptată a
secretelor noii lor meserii. 

Aș vrea, de asemenea, să fie
mai deschiși și mai cinstiți în pri-
mul rând cu ei înșiși. Studentul la
informatică vine în anul întâi cu
ideea că poate câștiga 1000 de
euro dacă vrea, se angajează, și

ajunge la un moment dat să reali-
zeze că a fugit și după studenție,
și după serviciu și abia târziu rea-
lizează ce a pierdut.

Ce spuneți despre studenții
cărora le este teamă că la

finalul facultății nu vor găsi
un serviciu?

Eu nu am auzit de când sunt în
învățământ de vreun absolvent de
informatică care să fi eșuat.
Oricum, de ce ți-e frică nu scapi,
deci… nu te mai gândi la asta!
Dacă ai început o facultate dintr-o
convingere, ține-te de convin-
gerea respectivă, încrede-te în
tine și crede-i și pe cei din jur care
au încredere în tine. Bine, în
măsura în care ești dispus să lupți
mai departe. Căci niciodată nu vei
primi ceva pus pe tavă. Nu te va
angaja prima firmă unde ai depus
CVul. Sau, cine știe, poate ai să re-
fuzi tu vreo 10 oferte pentru că nu
îți convin. Însă la serviciu ți se
impun anumite taskuri, anumite
limbaje de programare. Și uiți ce
înseamnă niște algoritmi mai spe-
ciali, niște grafuri sau inteligența
artificială.

Cât sunteți de atașată de Iași
și de FII?

La maxim de amândouă! Oricât
de mult mi-ar plăcea în altă parte,
inima mea este în Iași: dacă sunt
plecată, după jumătatea perioadei
de despărțire de Iași începe să
roadă dorul. Și nu de casă, ci de
Iași, căci deseori ceea ce numim
”casă”, adică familia, este cu mine
(inclusiv domnișoara noastră bă-
trână Akona, un bull-terrier nebu-
natec).  Poate sunt conservatoare,
de modă veche, însă bucuria ori-
cărei reîntoarceri în Iași este un
sentiment extraordinar. E incredibil
să te apropii de un loc și să simți
că ceva începe să râdă în tine.

FII este a doua mea casă. A
fost o perioadă când dormeam și
noaptea aici, aveam chei de la in-
trările în facultate (pentru a nu
mai sări pe geamurile de la par-
ter), aici mâncam, râdeam, plân-
geam și o luam iar de la capăt.
Așa ceva nu îți iese din suflet cu
una cu două. Aici sunt toți colegii
mei, mulți dintre ei chiar prieteni
apropiați, toți studenții mei și
aproape toată munca mea (de di-
nafara familiei).

O amintire din FII?
Eram anul trecut la un seminar,

Îmi dau demisia din meseria     

ZIARUL DE ASII
Ianuarie - Februarie 2010

“colaborarea cu domnul
Iacob este una dintre cele

mai frumoase 
colaborări”

“asta e, numai profesor
pot fi!”

“noi, profesorii, suntem
privilegiați că avem

posibilitatea de a lucra cu
oameni tineri ca voi”

“trebuie să îi faci pe
studenți să înțeleagă, să

îndrăgească, să descopere”

“mi-ar plăcea ca studenții
să fie mai ‘acasă’ în facul-

tate”

“dacă ai început o facul-
tate dintr-o convingere,

ține-te de convingerea aia,
crede-te pe tine și crede-i

și pe cei din jur care au 
încredere în tine”

“inima mea este în Iași”

“FII este a doua mea
casă”
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de adult!
mai explicam o problemă, mai vor-
beam cu studenții despre una-alta.
Într-o bancă la geam era o
studentă simpatică, pe care într-o
zi, văzând-o prea abătută, o întreb
ce a pățit, iar ea... „Nu mi-am
imaginat că există asemenea oa-
meni... asemenea profesori...”. O
întreb de unde e, unde a învățat și
de ce spune asta. — „Păi, eu tot
ce-am învățat în liceu a fost să fiu
rea.”

Aveți copii?
Bineînțeles. Mulți dintre voi îi

cunoașteți, fie personal, fie din
poveștile mele. Sunt bucuria și
esența vieții mele: Andrei, cel
mare, e un sufletist ascuns, nebu-
natec și zăpăcit, iar Teodora, cea
mică, este… suflețel.

Cea mai mare realizare a
dumneavoastră până în

momentul de față?
Se spune că un om adevărat

lasă în urma lui măcar un copil, o
carte și un copac. Eu sunt de-
ocamdată la început și consider că
cei doi copii ai mei sunt cea mai
mare realizare a mea de până
acum. Acesta ar fi planul personal.

Deși am și câteva cărți în ”pal-
mares”, încă nu aș spune că am
scris ”o carte” în adevăratul sens
al cuvântului. Încât planul profe-
sional este în… perfecționare.

Și cu copacul e la fel. Am plan-
tat o mulțime, dar la fiecare dintre
ei am avut cumva câte o umbră.
Încă sper să reușesc să las un
copac adevărat, poate chiar îm-
preună cu copiii mei. Acesta ar fi
planul social.

Un sfat pentru studenți?
Cu cât încerci să faci mai mult,

cu atât ești mai criticat. Nu e bine
să critici decât dacă te-ai implicat.
Și, dacă poți, critică constructiv.
Nu spune numai “Nu-i bun!”.
Spune de ce, dă idei mai bune, im-
plică-te!

Cum vă petreceți timpul
liber? Hobby-uri?

Aș vrea, uneori, să fi fost grădi-
nar, să pot sta cu florile și plantele.
Sau mai degrabă moșier, căci așa
aș fi putut să am și multe animale.
În rest, ca toată lumea: îmi petrec
timpul cu prietenii și/sau copiii
mei, cu cărți, muzică, fotografii,

uneori jogging sau plimbat pe cla-
pele bătrânei noastre pianine.

Când ești foare bucuros, sau
dimpotriva, supărat, un pian, o
carte, o muzică poate să te
schimbe. Fie să dai și celorlalți din
bucuria ta, fie să scapi de tristețe.

Cum ați ajuns să învățați
limba greacă?

Am avut un unchi, ieromonah în
Sfântul Munte Athos. La 10 ani
aveam să mergem în Grecia și
pentru a-l cunoaște și a afla des-
pre el. Impactul Greciei, cu oame-
nii, istoria, locurile și obiceiurile ei,
a fost imens asupra mea - un mic
copil un pic ieșit din găoacea ro-
mânească a timpurilor acelora.
Încât atunci când am putut studia
(gratuit) limba, am făcut-o, din
primul an de studenție, la Semina-
rul de Neogreacă al Facultății de
Litere. Atunci fugeam și după o hi-
meră: anual Seminarul oferea o
singură bursă pentru o lună în
Grecia, la Tesalonic, pentru studiul
limbii, culturii și civilizației elene.
M-am pregătit intens, iar himera a
devenit o realitate incredibilă: la
aproape un an de la Revoluție, am
câștigat șansa de a studia toate
cele oferite de greci, de a
cunoaște mai bine poporul cu
toate obiceiurile bune și rele, de a
îmi face nenumărați prieteni atât
în Grecia cât și din toată lumea. 

Și așa am rămas definitiv și ire-
vocabil cu o dragoste imensă pen-
tru tot ceea ce are legătură cu
Grecia, încât m-aș duce oricând
acolo.

Vara trecută, am fost în vacanță
la o casă pe malul Egeei, cu ve-
dere spre Athos. Administratorul
casei era un mic grec simpatic,
pescar ieșit la pensie, însă un tare
bun gospodar, mare sufletist și…
nevorbitor de engleză. Astfel că,
ori de câte ori venea câte o fami-
lie de altă nație decât cea greacă,
treceam la ”vorbitor”. Și așa am
aflat multe dintre obiceiurile lui
Hari, problemele și bucuriile ac-
tuale ale grecilor și ale celorlalți vi-
zitatori ai căsuței noastre.

Carte preferată?
Poate fi “Povestea fără sfârșit”,

a lui Ende.

Care este muzica dvs
de suflet?

Simfonică, mai ales cea clasică.
Dintotdeauna mi-am ”încărcat ba-
teriile” cu Beethoven, cântând sau
ascultând mai ales Sonata Lunii,
Patetica sau Imperialul. 

Ce părere aveți despre ASII?

Ce bine că ești,
ce mirare că sunt…!

Când, la începuturi, Gugu, Iuli,
Vlad și mulți cu ei se străduiau să
pună ASII pe picioare, nu prea ve-
deam de ce o fac. Acum ați cres-
cut foarte mult și frumos. Și
înțeleg că fără oameni ca voi, toți
care ați fost sau sunteți în ASII, ar
lipsi o parte nu numai din sufletul

acestei facultăți, ci și din sufletul
vostru, ca studenți, și al nostru, ca
profesori.

Îmi place cum vă organizați,
cum reușiți să aveți atâtea
activități și preocupări atât pentru
voi, cât și pentru alții și, mai ales,
cum le faceți pe toate fără a per-
turba aproape nimic din celelalte
activități pe care le aveți, specifice
facultății și studenției, ba chiar îm-
pletindu-le frumos. 

Ce mai, un BRAVO cu felicitari
din toata inima!

Balul de caritate
ASII a devenit atât de tenace și

interesant și incitant... Am fost la
balul de caritate, cu tot cu ai mei
copii. Mă credeți că eu nu știam de
Byron? Și mi-au plăcut! Foarte
interesanți Byron, foarte
interesanți... Inițial nu credeam că
va fi cine știe ce, dar când au pus
mâna pe instrumente și-au început
să cânte... jos pălăria!

Citiți ziarul de ASII?
Am încotro? :) Fie că îl găsesc

în holul facultății, fie că îmi sare în
ochi din blogul vostru, nu cred că
am ratat multe dintre edițiile zia-
rului. 

Andrada CONSTANTINIUC
andra.constantiniuc@asii.ro

Intervius9ZIARUL DE ASII
Ianuarie - Februarie 2010

“Sonata Lunii, Patetica, 
Imperialul...”

“trebuie să îi faci pe
studenți să înțeleagă, să

îndrăgească, să descopere”

“Nu spune numai ‘Nu-i
bun!’. Spune de ce, dă idei

mai bune,
implică-te!”

“cărți, muzică, fotografii,
jogging, pian”

“atunci când am putut stu-
dia limba greacă,

am făcut-o”

“ASII a devenit atât de
tenace și interesant și

incitant”
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10sInfo Studenți

FIIGamedev Club

Îți plac jocurile pe calculator?
Dacă da, şi ştim că răspunsul tău este
DA, te-ai gândit vreodată la ce se află
şi în spatele acestor jocuri, cărora le
dedici atât timp? Dacă răspunsul este
afirmativ şi la această întrebare,
atunci s-ar putea să ai parte de o sur-
priză.

FIIGamedev Club este un grup de
studenți de la Facultatea de Informatică din
Iași, pasionați de game development (sau,
pe românește, crearea jocurilor video),

care are întâlniri periodice pe această
temă. Dacă vrei sa înveți să realizezi jocuri
pe calculator, de la creion și hârtie până la
produsul finit, aici este locul tău!

Pentru a fi membru în club, nu trebuie
să ai cunoștiințe în domeniu, dar trebuie să
fii pasionat. Activitatea clubului va începe
de la 0, așa că...

Oricine este binevenit! Atâta timp cât
arăţi interes pentru domeniu, seriozitate,
perseverență şi vrei să înveţi întotdeauna

ceva nou şi captivant, eşti invitat să ni te
alături. 

La început de drum, clubul se va struc-
tura pe două ramuri: programare și design.
În departamentul de programare, se va im-
plementa tot ce stă în spatele unui joc:
programare grafică, inteligență artificială,
network, programare gameplay, creeare de
tool-uri şi programare auxiliară. 

Pe partea de design, vom învăța atât
grafică 2D, 3D, cât și animare sau level
design.

Modurile de desfăşurare ale întâlnirilor
clubului numără cursuri (care vor fi cât se
poate de interactive), laboratoare (în care
membrii vor lucra la diverse proiecte), con-
cursuri (locale, naționale – pe viitor) şi
multe altele.  

Ție ce-ți iese?
Avem niște răspunsuri pentru tine: clubul
îți oferă informațiile necesare pentru a fi un
bun dezvoltator, îţi pune la dispoziţie un

spațiu dedicat pe sit (în curând), îţi per-
mite să acumulezi experiență în domeniu
(în ziua de azi, este foarte cerută și
căutată). 

Legi prietenii cu oameni care au aceeași
pasiune ca tine, este o șansă în plus la
angajare în domeniu, poate aduce
renume, faimă, după caz. Depinde de cât
se implică fiecare.

Clubul își va începe activitatea începând
din semestrul al II-lea, în cadrul Facultă-
ţii de Informatică, ca un proiect Microsoft
Student Partners (MSP). Vă vom ține la
curent cu detalii in perioada următoare.
Între timp, ne puteți contacta la adresa:

fiigamedev@gmail.com

Adrian Popovici, anul I
Vlad Manea, anul II

Microsoft Student Partnersoricine este binevenit

a IV-a grafică 2D, 3D, animare și
level design

programare grafică, inteligență
artificială, network, programare

gameplay

rezultatele studenților din
FII s-au concretizat în 2

medalii de aur, 7 de argint
și 8 de bronz.

activitatea clubului începe de la 0

începând din semestrul al doilea,
ca un proiect Microsoft Student

Partners

Pe data de 17 decembrie 2009
a avut loc a V-a ediție a Olim-
piadei Internaționale Online
de Matematică, organizată de
Ariel University Center of Sa-
maria, din Israel.

Din partea Facultății de Informa-
tică din Iași au participat 31 de
studenți, din toți anii de studii la
licență. Toată acțiunea s-a
desfășurat sub îndrumarea profe-
sorului Florin Iacob. 

Medaliați cu aur

Gâlca Dragoș și
Comăneci Radu (foto).

Medaliați cu argint

Coșbuc Ioan-Mircea, Mărguță
Marius-Cătălin, Paicu Alexandru,
Pricop Mircea-Andrei, Spulber

Daniel-Iosif, Bârzu Mihai și
Daneliuc Ana-Maria.

Medaliați cu bronz

Pojar Diana-Maria, Pricop Anca
Mihaela, Duduman Bogdan-Vlad,
Băetu Ioan-Alexandru, Bordianu

Cătălin-Gheorghiță, Kristo Robert,
Vicol Daniel-Ionuț și Petrov

Robert.

Conform celor afirmate de profe-
sorul Florin Iacob, aceasta este,
de departe, cea mai bună
performanță realizată de studenții
facultății noastre până acum.

Multe felicitări tuturor!

sursă: blogul FIIstudent

Olimpiada Internațională Online de Matematică MO-Ariel

vă urează
succes în sesiune!

ZIARUL DE ASII
Ianuarie - Februarie 2010
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vă urează
succes în sesiune!

XNA’s Not Acronymed

Daca eşti dintre cei care au
jucat, împătimţi, pasionaţi sau
de ocazie, câteva mari titluri
din “the gaming industry”, în
mod sigur te-ai întrebat ce e
în spatele acelor lumi 3D, cum
este conceput totul şi, concret
– ce ai nevoie pentru a-ţi face
propriul tău joc.

Ei bine, găsirea unei idei este cel
mai greu pas, pentru că de la în-
ceputul lui 2006 Microsoft îţi pune
la dispoziţie un mijloc extrem de
comod pentru a crea aplicaţii tridi-
mensionale, complexe, de la jocuri
la vizualizări de date şi chiar artă.

XNA (denumit recursiv „XNA’s Not
Acronymed”) este un framework,
un set de instrumente care facili-
tează codarea şi management-ul
jocurilor pentru PC, console
XBOX360 şi Zune, destinat dezvol-
tatorilor indie sau celor doar pa-
sionaţi.

În principal, majoritatea dintre voi
au auzit de DirectX – o colecţie de
API-uri ce ofereau dezvoltatorilor
software o interfaţă versatilă în
crearea aplicaţiilor multimedia, în
special a jocurilor. 

XNA este construit pe fundaţia Di-
rectX-ului, oferind toata puterea
uneltelor grafice ale acestuia, dar
eliberează programatorul de
(re)scrierea unor fragmente de
cod repetitive şi arhifolosite („boil-
erplate code”), prin oferirea unor
funcţii şi interfeţe utile.

Mai mult, framework-ul este desti-
nat folosirii în simbioză cu C# - un
limbaj de programare actual, OOP,
ce se doreşte a fi cu un “semiton
mai sus” faţă de predecesorii săi
C++/C. Teoretic, totuşi, XNA
poate fi folosit cu orice platformă a
limbajelor de programare .NET,
însă numai C# este suportat în
mod oficial.

Uneltele sunt extrem de simple,
fiind concepute special pentru cei
care au deloc sau puțină expe-
rienţă în crearea jocurilor 3D sau
2D, dar oferă şi puternice posibili-
tăţi celor avansaţi prin încapsula-
rea arhitecturii low-level a

shaderelor HLSL – fragmente de
cod scrise într-un limbaj sintactic
asemanator C-ului, în care este
oferit acces direct (şi extrem de
rapid/optimizat) la funcţiile placii
video. Din punct de vedere tehnic,
este bazat pe .NET Framework 2.0
pentru a garanta compatibilitatea
atat back-end cât şi front-end: de
la Windows XP la Windows 7, con-
sole XBOX şi Zune.

Un prim build al uneltelor XNA a
apărut in 14 martie 2006, urmat
de XNA Game Studio 2.0 în de-
cembrie 2007 şi 3.0 în 30 octom-
brie 2008. Ultima versiune este
3.1, actuală, fiecare release răs-
punzând cererilor unui număr ex-
trem de mare de ultilizatori ai
framework-ului. Un proiect numit
Mono.XNA a fost format pentru
portarea framework-ului pe plat-
forma open-source Mono -
code.google.com/p/monoxna/.

Concret, XNA oferă posibilitatea
definirii, menţinerii şi optimizării
procesului creării unui joc prin in-
tegrarea conţinutului – modele 3D
sau texturi – cu logica acestuia (ce
se întâmplă „behind the scenes”).

Framework-ul nu trebuie însă con-
fundat cu un editor vizual, gen 3D
Studio Max – jocurile nu sunt
create prin intermediu WYSIWYG
sau drag-and-drop, ci în totalitate
prin cod. 

De asemenea, XNA nu este un
“game engine” sau “graphics en-
gine” – ci un framework, bazat pe
DirectX. Cu alte cuvinte, nu există
clase de inteligenţă artificiala sau
control al unei camere first person
shooter cum e cea din Quake sau
Doom. Motoare de jocuri pot fi
scrise însă într-un mod rapid şi efi-
cient în XNA.

Lipsa acestor „feature”-uri nu este
însă un dezavantaj, ci extrem de

benefică pentru scalabilitate: orice
gen de joc poate fi creat în XNA,
de la strategii şi god-games la
FPS-uri.

De asemenea, secretul popularită-
ţii constă în multitudinea tutoriale-
lor şi exemplelor accesibile, care
într-adevăr sunt structurate pentru
începători şi, mai apoi, avansaţi:
xnatutorial.com şi riemers.net .

Pentru a începe, toate resursele
necesare sunt la adresa cre-
ators.xna.com/en-US/.

Victor Porof, anul I
Microsoft Student Partners

eliberează programatorul
de (re)scrierea unor frag-
mente de cod repetitive şi

arhifolosite

Motoare de jocuri pot fi
scrise însă într-un mod
rapid şi eficient în XNA

destinat folosirii în sim-
bioză cu C#

un set de instrumente care
facilitează codarea şi ma-

nagement-ul jocurilor

Microsoft.com/student
Go there. Now! (you know you want to)
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12sGaming

Football Manager 2010 este
unul din cele mai apreciate
jocuri ale anului care tocmai
s-a încheiat.

Aflat pe primul loc în UK Top 40 PC
Games în decembrie, jocul poate
fi considerat pentru unii cam plic-
tisitor, dar captivant pentru cei
care văd în fotbal mai mult decât
un meci de 90 de minute.
Cum spuneam, Football Manager
2010 (îl voi abrevia FM2010), pare
un joc destul de plictisitor pentru
cineva care este obișnuit cu jocu-
rile ce implică mai multă acțiune.

FM2010 nu este doar un simulator
de fotbal, gen FIFA sau PES, ci o
întreagă platformă prin care ai po-
sibilitatea să îți conduci echipa, să
o manageriezi și să o ajuți să

crească, dezvoltând-o din toate
punctele de vedere. Acest lucru te
poate captiva și te poate țintui în
fața monitorului multe ore pe zi,
pentru că orice decizie pe care o
iei se reflectă în evoluția propriei
echipe.

Jocul este unul destul de dinamic,
în ciuda rigidității interfeței (de alt-
fel superb creată, dar voi reveni pe
parcurs). În calitate de manager al
unei echipe, va trebui să susții
conferințe de presă, să hotărăști
transferurile, să ții legătura cu
finanțatorii clubului. Toată activita-
tea ta va fi monitorizată de presă,
iar tu vei primi zilnic știri din dife-
rite domenii, pe care ești liber să le
filtrezi. 

Începutul carierei de manager va
fi destul de greu. Presa te va cri-
tica, suporterii nu te vor accepta,
echipa va răspunde cu greu la
cerințele tale. Misiunea ta va fi să
ieși din această situație, să faci să
apară rezultatele bune și să îți
îndeplinești promisiunile făcute la
început.Interfața din FM2010 este
una ergonomică și foarte eficientă.
Secțiunile principale, care te vi-
zează direct, sunt aranjate pe ta-
buri, Profile, News, Jobs, etc, dar
și o serie de taburi cu secțiunile le-

gate de club: prima echipă, a doua
echipă, ședințele cu conducerea
clubului, transferurile. În același
timp, ai acces la unele informații
folositoare, în colțul din dreapta
sus, dacă ești pentru prima oară în
FM2010.

În calitate de manager al unei
echipe, va fi de datoria ta să ai
grijă de performanțele ei, dar și de
ale jucătorilor. 
Vei stabili componența echipei și
vei fi cel care va hotărî transferu-
rile. Va trebui sa manageriezi staff-
ul tehnic al clubului, de la care vei
primi tot timpul feed-back și dife-
rite sfaturi. 

Complexitatea jocului constă, în
primul rând, în faptul că ai acces
la cele mai neînsemnate detalii, de
exemplu după terminarea unui
meci poți vizualiza o analiză efec-
tivă a prestației fiecărui jucător în
parte, dar și a echipei în general.

Astfel, poți să îți dai seama care
sunt punctele forte dar și punctele
slabe, ce ar trebui îmbunătățit sau
ce ar trebui schimbat. Pe lângă
asta, în FM2010 s-a pus foarte

mult accentul pe comunicarea din-
tre manager și echipă. Te poți
adresa unui jucător individual sau
poți să adresezi mesaje întregii
echipe, înainte și după terminarea
unui meci, dar și la pauză. 

Acest lucru contribuie la moralul
echipei, un alt lucru pe care tre-
buie să îl ai în vedere în calitate de
manager.  FM2010 conține o im-
presionantă bază de date cu
informații reale și actualizate des-
pre mai toți jucătorii profesioniști
de fotbal, informații folositoare
pentru realizarea transferurilor la
propria echipă, dar și informații
despre ligile și campionatele de pe
toate continentele.

Lansat în octombrie 2009 de către
cei de la SEGA Europe, FM2010 s-
a menținut pe primele poziții în to-
purile de PC Games din fiecare
lună de după lansare. Ceea ce im-
presionează cel mai mult la acest

joc este realismul și complexitatea
gameplay-ului, pe care îl poți sa-
vura doar dacă alegi să joci
FM2010 în cele mai mici detalii.
Poți fi și superficial și să termini un
campionat într-o zi, dar ar fi păcat
să nu apreciem munca unor oa-
meni care au reușit să creeze un
joc magnific.

Există posibilitatea să te conectezi
online alături de alte mii de mana-
geri virtuali din FM2010, să îți mă-
sori forțele și abilitățile dobândite
pentru a arăta că ești cel mai bun.

FM2010 este genul de joc care se
adresează unei anumite categorii
de jucători, cei care aleg să gân-
dească și să își dezvolte atenția și
abilitățile de coordonare. E genul
de joc în care tu îți iei responsabi-
litatea deciziilor, iar lucrurile se în-
tâmplă așa cum se întâmplă
datorită ție.

Ionuț RĂILEANU, anul II
daniel. raileanu@asii.ro

Football Manager 2010

toată activitatea ta va fi
monitorizată de presă

poți vizualiza o analiză
efectivă a prestației fiecă-

rui jucător în parte

vei primi feed-back și sfa-
turi de la staff-ul tehnic al

clubului

ai posibilitatea să îți ma-
nageriezi echipa

Locul I în UK Top 40 PC
Games în decembrie

la început, presa te va cri-
tica, suporterii nu te vor

accepta, iar echipa va răs-
punde cu greu la cerințele

tale

s-a pus foarte mult accen-
tul pe comunicarea dintre

manager și echipă

o impresionantă bază de
date, cu informații reale și
actualizate despre mai toți
jucătorii profesioniști de

fotbal

moralul echipei trebuie
avut în vedere
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V-aţi întrebat vreodată cum
au ajuns să dispară de pe faţa
pământului cele mai înfricoşă-
toare creaturi cunoscute ome-
nirii? Dacă nu ştiţi despre ce
creaturi este vorba, am să vă
dau un indiciu: zombii.

Revenind la întrebarea noastră:
cum au fost distruşi zombii de pe
planeta noastră? Se pare că cei de
la PopCap au reuşit să deslu-
şească acest mister şi au creat un
joc în care ne explică „ce şi cum”
s-a întamplat pe vremea când
zombii terorizau omenirea.
Acest joc se numeşte Plants vs.
Zombies şi dacă nu v-aţi dat
seama din numele jocului, hoar-
dele de zombii au fost învinse cu
ajutorul minunatelor plante din
grădinile oamenilor. Aceasta este
ideea care stă la baza jocului fiind
în acelaşi timp şi ciudată şi amu-
zantă, dar interesantă. 

Plants vs. Zombies este un joc
de tip TD (tower defense) unde
invadatorii sunt reprezentaţi de
către mulțimea de zombi ce în-
cearcă să ajungă în casele oame-
nilor şi să le mănânce creierele, iar
apărarea este alcătuită din plante
miraculoase, în care fiecare bene-
ficiază de abilităţi specifice.

Încă de la început, observăm că
jocul conţine elemente diferite faţă
de jocurile gen tower defense
(care au împânzit internetul în ul-
timii ani). Dovada stă faptul ca
zombii nu urmează o rută anume,
ci pur şi simplu intră în zona de
luptă pe o linie pe care o vor urma
până la capăt, sau până vor fi
omorâţi. Un alt element aparte îl
reprezintă sistemul de plantare.
Toate buruienile necesită o anu-
mită resursă pentru a putea fi
plantate (resursă denumită „sun”)
care nu se poate obţine prin dis-
trugerea invadatorilor și se strânge
de la anumite plante precum floa-
rea soarelui, dar şi din razele care
vin de la soare.

Câmpul de luptă este reprezentat
de o grilă de 5 – 6 linii şi 9 coloane
în care fiecare pătrăţel poate su-
porta o singură plantă. Acţiunea
nu se desfăşoară doar într-o curte
normală de casă (doar cu gazon),
ci şi în spații de acest gen care be-
neficiează şi de piscină, sau pe
acoperişul casei în care stai. De
asemenea, invazia zombilor nu are
loc doar ziua, ci şi noaptea ceea ce
face jocul mult mai interesant.
Arsenalul ce poate fi desfăşurat în
luptă este impresionant - 48 tipuri
de plante, fiecare cu un mod de

tragere specific. Dar nu pot fi fo-
losite toate simultan, ci va trebui
să alegem la începutul fiecărei
runde un anumit număr de plante
(maxim 9) în funcţie de nivelul la
care suntem. Mai trebuie de preci-
zat şi faptul că cele 48 de plante
nu vor fi disponibile din prima, ci
vor fi adăugate la sfârşitul anumi-
tor nivele. La rândul lor, adversarii
sunt suficient de diversificaţi: 25

tipuri de zombi fiecare cu abilităţi
specifice. Există zombi care pur şi
simplu vin spre casă, zombi cu ar-
mură (sub formă de găleată pe
cap, uşă, etc.) cu anumite obiecte
ajutătoare (scară, prăjină, etc.),
dar şi zombi care dansează, care
zboară sau care joacă fotbal ame-
rican. Fiecare astfel de tip are
avantaje în fața anumitor plante şi
dezavantaje în fața altora.

Atât plantele cât şi „colecția” de
zombi sunt unice, fiecare având
propria animaţie, propriile sunete,
lucru care face ca jocul să nu de-
vină plictisitor chiar şi după câteva
ore bune de joc încontinuu. De
asemenea, un alt element care te
face să joci nivel după nivel îl re-
prezintă sistemul de premiere al
jucătorului: după fiecare etapă
poţi primi o nouă plantă, sau
poate un mini – game, sau dacă
chiar ai noroc o scrisoare din par-
tea zombilor (cu care nu poţi face
mare lucru decât să o citeşti dacă
vrei să te amuzi un pic). 

Pe lângă modul standard de joc
(adventure) mai există si modul
survival, care nu este altceva
decât o înlănţuire de niveluri stan-

dard, cu grad de dificultate în con-
tinuă creştere. Dar pentru a putea
beneficia de modul survival trebuie
să jucaţi mai întâi la adventure. Iar
pentru ca modul standard să nu
devină prea monoton, au fost in-
troduse 20 de nivele bonus (mini -
game) care sunt foarte interesante
şi haioase.

Plants vs. Zombies este de de-
parte cel mai interesant, distractiv
și addictive joc pe care l-am jucat
în 2009. Dacă ar trebui să carac-
terizez acest joc într-un singur cu-
vânt, cu siguranţă acesta ar fi
PLANTASTIC.

Dacă v-am stârnit curiozitatea, vă
recomand să încercaţi varianta
demo, pe care puteţi să o jucaţi
online. Pentru Jocul costă 17 euro
(pe steam doar 10 euro), iar ca
cerinţe vă asigur că nu necesită ul-
tima generaţie de PC.

Ştefan Enache, anul I
stefan.enache@asii.ro

Plants vs. Zombies

ai posibilitatea să îți ma-
nageriezi echipa

ce şi cum s-a întamplat pe
vremea când zombii tero-

rizau omenirea

sistemul deosebit de pre-
miere al jucătorului

jocul costă 17 euro

un joc de tip TD (tower
defense)

48 tipuri de plante și :25
tipuri de zombi

hoardele de zombii au fost
învinse cu ajutorul minu-
natelor plante din grădi-

nile oamenilor
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Ești student și ai idei, dar nu
ai bani să le pui în practică?
Vrei să faci un cadou deosebit
celor dragi, sau să-l personal-
izezi? Ești arhitect și vrei să-ți
faci o machetă cu ajutorul
căreia vei câstiga premiul
pentru cel mai bun proiect,
sau vrei să-ți deschizi propria
afacere vânzând bijuterii?

Myfav.ro e locul din care să începi.
Deoarece un echipament de
gravură nu are un preț suficient
de mic ca să și-l permită oricine,
și în mod sigur nimeni și-ar
cumpăra unul pentru a face 2 bre-
locuri și un medalion pe an,
gravez.ro a hotărât să pună la
dispoziția oricui va dori să
folosească echipamentul de
tăiere/gravură laser, pentru a-și
realiza proiectele favorite. Dacă
aveți o idee pe care doriți să o
vedeți materializată, nu ezitați și

transformați-o în realitate.
MyFav.ro este locul în care îți poți
folosi imaginația pentru a crea
produse, pentru a le vine, sau a le
face cadou. Folosind tehnologie
laser de ultimă generație, vei fi
ajutat să le proiectezi singur și să

le vinzi, fară nici cel mai mic efort.
MyFav.ro pune la dispoziția tuturor
utilizatorilor săi echipament laser
de ultimă generație, în vederea
realizării lucrărilor de gravură și
decupare laser. Deasemenea, mai
pune la dispoziția utilizatorilor și o
gamă foarte largă de materiale din
care pot alege. În acest fel, poți
crea lucruri extraordinare, cu

numai câteva click-uri de mouse!
E suficient să încarci pe site schița,
fotografia sau imaginea scanată,
apoi să alegi materialul din care
vrei să fie realizată gravura, iar noi
vom realiza produsele în atelierul
nostru din Iași. De aici vor fi trim-
ise printr-un curier și vor ajunge la
destinatar în 3-10 zile de la co-

manda fermă, în functie de com-
plexitate, număr de comenzi și
distanță. Site-ul conține o pagină
completă care să vă ajute, cu aju-
torul unui Ghid de creație și a unor
filme de prezentare, făcând uti-
lizarea cât mai ușoară.

Echipamentul laser folosit pentru
tăiere și gravură este echivalentul
unei imprimante cu jet de
cerneală care, în loc să imprime cu
cerneală, transmite un fascicol
laser spre material. Când atinge
materialul, îl arde sau
vaporizează. Raza laser poate
urma o linie din fișierul vectorial
(de obicei la tăiere), sau poate
parcurge toată suprafața, punct
cu punct (ca la o imprimantă), în
cazul gravurii superficiale a imag-
inilor raster. Țineti cont că materi-
alul nu va fi tăiat la fix 90 de grade
(ci conic), fapt ce va ieși în
evidență la materialele mai groase
și contează mult la obiectele tridi-
mensionale care trebuie montate
unele în altele.

Puteți să vă aduceți creațiile la
viață folosindu-vă de calculator și
de un set de template-uri pe care
vi le punem noi la dispoziție.
Descărcați unul dintre aceste tem-
plate-uri disponibile pe site, cel
care se potrivește cel mai bine
preferințelor dumneavoastră, și
creați macheta folosindu-vă de
parametrii stabiliți de acesta. Când
ați terminat, puteți să faceți up-
load la machetă, să selectați ma-
terialul și să confirmați comanda.
Asta e tot. Din acest moment noi
ne ocupăm de restul. Odată final-
izat, produsul îți va fi livrat prin

poștă sau îl poți ridica de la sediul
nostru. 
Șabloanele de pe site-ul MyFav vă
vor ajuta să aveți schițele
pregătite pentru tăiere/gravură, în
formatele cerute. Acestea sunt
preformatate la dimensiunea
corectă, și au setată paleta de cu-
lori necesară pentru echipamentul
laser. Este important ca schițele
tale să fie în interiorul zonei de
siguranță din șabloane, care este
un dreptunghi cu margine roșie.
Dacă produsul final are dimensiuni
mai mari decât aceste șabloane
(mai mari de 600x300mm/
24”x12”), atunci le poți împărți pe
mai multe șabloane, urmând să le

asamblezi la primire (modalitate
de asamblare).
Schițele pentru realizarea pro-
duselor pe MyFav pot fi realizate
cu aproape orice program de pre-
lucrare vectoriala, care poate
salva fișierele în unul din for-
matele cerute pentru încarcare pe
site. De exemplu: Adobe Illustra-
tor CS, Inkscape sau CorelDraw.
Se pot folosi și programe de mod-
elare 3D ca Solidworks sau Auto-
CAD și apoi un program de
prelucrare vectoriala pentru a
obține părtile componente ale pro-
dusului final. După ce lucrați în
aceste programe, schița trebuie
transferată într-unul din
șabloanele/templatele luate de la
noi. Pentru fotogravură se poate
folosi orice program de pelucrare
de imagini, ca de exemplu: Adobe
Photoshop, CorelPhotoPaint, etc.
Puteți folosi o gamă largă de ma-

teriale din catalogul nostru - unele
pot fi tăiate, iar altele numai gra-
vate. 
Aveți posibilitatea să alegeți dinte
materiale acrilice speciale pentru
prelucrare laser, placaj de lemn de
diferite grosimi și texturi, MDF
(material folosit și la realizarea
parchetului laminat), plută (sub
forma de coli, nu de dopuri ),
plexiglas transparent sau colorat,
deasemenea de diferite grosimi;
sticlă, hârtie sau carton; cauciuc
pentru ștampile sau materiale tex-
tile.

Ca să venim în ajutorul celor care

vor să-și vândă produsele real-
izate, le punem la dispoziție și un
showroom virtual, unde pot să-și
expună imagini cu produsele re-
alizate și să intre în legatură
directă cu potențialii cumpărători.
Produsele dumneavoastră vor fi
afișate pe site-ul nostru, iar alți
utilizatori vor putea să le cumpere
de la dumneavoastră, putând
obține și un profit din aceasta.
Magazinul va fi online non-stop și
poate fi accesat de oricine.
Deasemenea, vi se pun la

îndemână câteva instrumente de
promovare a produselor în cele
mai populare rețele sociale.
Să nu uitam și de blogul MyFav,
blog.myfav.ro, unde veți găsi o
sumedenie de articole interesante
pe tema designului și nu numai.
Puteți urmari contul Twitter, @my-
favdotro unde veți afla ultimele
noutăți sau câstigătorii concur-
surilor periodice.

Myfav.ro

pune la dispoziția tu-
turor utilizatorilor săi
echipament laser de

ultimă generație

Adobe Illustrator CS,
Inkscape sau CorelDraw

gravură și decupare laser

materiale acrilice, placaj
de lemn, plută, plexi-

glas, cauciuc

blog.myfav.ro
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● Se duce Făt Frumos să omoare
balaurul fioros. Ajunge la grotă,
pășește dârz, apare balaurul cu
două capete. Făt Frumos scoate
sabia și i le taie. Imediat cresc alte
4 capete în loc. Făt Frumos le taie
și pe aceastea, dar alte 8 capete
răsar imediat. Le taie pe aceste 8,
dar cresc altele 16. Le taie și pe
acestea și deodată cresc 32.

Muncește Făt Frumos să taie toate
cele 32 de capete, pac! - 64. Taie.
Apoi 128. Taie. Apoi 256. Taie.
Apoi, brusc, balaurul muri. 
- De ce? 
- Era un balaur pe 8 biți!

***
● Există 10 tipuri de oameni - cei
care înțeleg binarul și cei care nu.

FII Logic!

LABIRINT

BANCURI

S
U
D
O
K
U

CROSSWORDS
cu tema SESIUNE

Completați tabela cu termenul
potrivit, ales din listele de mai
jos, astfel încât toate cuvin-
tele să încapă în căsuțe.

Orizontală
SESIUNE, STILOU, PARTIAL,
RESTANTA, TEST, PROFESOR,

NOTA, COLEGI, MATERIE,
PENALIZARE, INSPIRATIE,

COOPERARE, DOCUMENTATIE

Verticală
EXAMEN, DEADLINE, 

LABORATOR, SUPRAVEGHETOR,
ABSOLVIRE, TIMP,

REEXAMINARE

În careul de mai jos trebuie să
descoperiţi o imagine. Pentru a o
descoperi, trebuie să umpleţi anu-
mite pătrăţele şi să bifaţi cu X pă-
trăţelele care nu trebuie să fie
umplute.
Având marcate pe marginea li-

niei/coloane numărul de pătrăţele
conţinute de fiecare grup din acea
linie/coloană, găsiţi imaginea din
careul de 15 x 15 pătrăţele (nu-

merele sunt furnizate în ordine:
dacă în dreptul liniei aveţi cifrele 3,
5 atunci pe acea linie sunt de la
stânga spre dreapta doua grupuri:
unul conţinând 3 pătrăţele al doi-
lea 5 pătrăţele; grupurile vor fi
despărţite de măcar un X – pătră-
ţel nefolosit). Se poate juca și on-
line, la /~vcosmin/ImagePuzzle/
Ca exemplu vă dăm un careu mai

simplu (5 x 5) rezolvat: -->

1 4 9

6 5

8 9 1 5 2 7

6 1 7

7 9 1

2 7 8

9 7 2 6 3 5

5 2

9 8 6

Puzzle 1 (Medium, difficulty rating 0.45)

Generated by http://www.opensky.ca/~jdhildeb/software/sudokugen/ on Wed Jan  6 05:25:04 2010 GMT. Enjoy!

Jocul de Sudoku presupune
completarea careului de 81 de
căsuţe după O SINGURĂ
REGULĂ: 

*orice coloană şi orice pătrat de
3x3 trebuie să conţină o singură
dată fiecare cifră cuprinsă între 1
şi 9. 

Sudoku este un joc logic: verifi-
carea încrucişată a rândurilor,
coloanelor şi careurilor mici oferă
indiciile necesare pentru găsirea
soluţiei.
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Așteptăm ideile voastre
de replică ce-ar putea

completa această
caricatură pe
ziar@asii.ro
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Maşina ta spune multe
despre tine. Dacă ai Lexus,
ştiu că eşti un ipocrit. BMW-
urile sunt pentru oricine are
bani. 

AUDI e pentru cei care au
bani, dar sunt un pic cam pițiponci
sau cocalare, iar Mercedes, pentru
cei care au bani, o vârstă şi un pic
de burtă. Dacă n-ai nici bani şi nici
imaginaţie, atunci îţi cumperi
Dacie. 

Mie îmi plac citroenii. Sunt oa-
meni superfaini, care scriu cu sti-
loul şi poartă insigne “Am colorat
un zâmbet”. 

Dacă ai Peugeot, înseamnă că
ai câine. Şoferii de Toyota nu se
îmbracă niciodată în portocaliu,
plus că au o atenţie obsesivă în
discuţiile pe messenger, să nu ra-
teze vreo cratimă sau virgulă.

Când aud Kia sau Hyundai, văd
oameni fără feţe, cu soţii nasoale.
Volkswagenii se îmbracă în negru
şi comandă întotdeauna pizza
quattro stagioni, fiindcă sunt cele
mai sigure soluţii. Volvo spune
despre tine că ai o slujbă work-at-
home şi îţi place să citeşti. Orice
nu e despre război, prea sci-fi,
prea erotic, prea pretenţios sau
prea recent. Iar dacă ai Porsche
911 Turbo, apropo, te invidiez.

Vezi tu, ştiu unde sunt oame-
nii drăguţi, ştiu unde sunt oamenii
plicticoşi şi ştiu unde sunt oamenii
interesaţi, dar unde sunt tocilarii
ciudăţei cu ochelari dreptunghiu-
lari, mâini reci, inerte şi piele albă
de extraterestru?

M-am gândit că e posibil să
conducă Radical SR8LM. Tocilarii
sunt în limbă după viteză – vor jo-
curi la un milion de frames per se-
cond, vor download-uri în timp
record, iar orice durează mai mult
de cinci secunde fără rezultat con-
cret, deja necesită „End Task”. 

O maşină care deţine recordul
pe Nurburgring Nordschleife pare
a fi alegerea perfectă. Dar uite
care e problema: oamenii care
merg în barurile de motociclişti şi
ies foarte beţi, la 4 dimineaţa, se
numesc motociclişti. Oamenii care
merg în barurile de motociclişti şi
ies prin geam, după trei secunde,
se cheamă tocilari. Cum crezi tu că
aşa un papă-lapte ar putea să

strunească 455 de cai-putere, fără
vreun sistem electronic de control
al stabilităţii şi fără nici o milă în
suspensii? 

Trebuie să fie ceva rapid, dar
în acelaşi timp confortabil. M-am
gândit că s-ar putea să conducă
Porsche 959. Bill Gates şi Paul
Allen, cei mai mari butonagii din
lume, au fiecare câte unul. Urci li-

niştit în maşină, cauţi mufa pentru
iPod, dai să-ţi conectezi hands-
free-ul prin Bluetooth şi explodezi
într-un val de lacrimi când îţi dai
seama că astea nu erau pe harta
tehnologică a anilor ’80. Ai să
mergi peste tot ascultând caseta
aia veche cu Bee Gees.

Deci trebuie să fie ceva con-
temporan, rapid şi confortabil. Aş
zice un Mercedes CLS63 AMG. Da,
o să-ţi recunoască Bluetooth-ul.
Da, are mufă iPod şi da, ai inclusiv
port USB. Cu V8-ul de 6,3 litri şi
514 CP e un pic mai rapid decât îţi
imaginezi şi e un Mercedes, deci e
confortabil. Dar are o problemă:
există o categorie de fete cărora le
plac necondiţionat băieţii cu o ast-
fel de maşină. Şi nu prea cred că
ăluia care a scris „no sex, just pro-
gramming” în C309 o să-i convină.

Nu, ca să găseşti maşina per-
fectă pentru un tocilar trebuie să
uiţi orice regulă de până acum.
Pentru un computer-geek, orice
maşină e perfectă, atât timp cât e
pe Xbox. Ce-i pasă lui e să gă-
sească bug-uri.
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Cea mai geeky maşină*

Mie îmi plac citroenii.
Sunt oameni superfaini,
care scriu cu stiloul şi

poartă insigne cu
“Am colorat un zâmbet”.

Dacă ai Alfa Romeo, ştiu
că ai o slăbiciune pentru

opera lui 
Michelangelo.

”dacă ai Porsche 911
Turbo, apropo, te invi-

diez.”

* acest articol este un
pamflet și trebuie tratat

ca atare :)
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