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Anca Luca: “Sunt datoare, facultatea m-a învăţat atâtea lucruri!”

Ne-am gândit noi că entuziasmul și dinamismul ei sunt lucrurile de care e bine
sa ne molipsim cu toții acum, la început de primăvară. 
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Lifestyle

The Men Who Stare
at Goats

Un film care îmbină mo-
mente excelent interpre-
tate cu o acţiune bazată
pe un bestseller scris de
Jon Ronson.
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Întâlnirea ASII cu
studenții

Info Studenți

Caravana CUZA

Caravana Cuza este un
proiect al Universității
noastre, este cea mai
mare campanie de pro-
movare a ofertei acade-
mice oferite.
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Gaming

Starcraft II beta

Pe 17 februarie a fost
lansată versiunea beta a
celui mai aşteptat joc din
acest an.
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Proaspăt  trecuți prin prima
sesiune din viața lor, boboceii
mai  nehotărâți de la Informa-
tică au aplicat pentru noua se-
siune de recrutări în Asociația
Studenților Informaticieni
Ieșeni.

Timp de 10 zile au avut timp să se
gândească și să se razgândească
în privința departamentului în care
doresc să se “înroleze”.  Ultima
ocazie de a se programa pentru un
interviu de recrutare în asociație a
fost în cadrul petrecerii organizate
de ASII în Dublin PUB  pentru
toată Facultatea de Informatică.

Au fost 65 înscriși pentru 5 depar-
tamente. Aceste interviuri au to-

talizat 960 minute de interviuri, 65
de e-mail-uri și mulți alți nervi
făcuți dar și mare fericire când
lista viitorilor bobocei ASII a fost
gata.

Urăm pe această cale “Bun venit
în ASII!” următorilor noi colegi de
“suferință” în excursiile și petrece-
rile ASII:

Cosa Ioana, Leahu
Alexandra, Coroş Ștefan, Marin
Alexandru, Costin Dan, Grijincu
Daniela, Șerban Cristina, Dudu-

man Bogdan, Petrea
Teodora, Crețu Mirela, Doncilă

Loredana, Pavel Sorin, Munteanu
Andrei, Pricop Anca, Mihai

Alexandru, Dominte
Alexandru, Deloiu Andreea, Lazăr

Andrei, Roscanean
Andreea, Rrusho Enea.

Fiecare bobocel va avea o surioară
sau un frățior în ASII, cu alte cu-
vinte o persoană care să îi facă
mai ușoară integrarea în asociație. 

Ajutați de excrusii, petreceri,
team building-uri și de proiecte fă-
cute special pentru o mai bună
cunoaștere între membrii
asociației, sperăm să vă prindă
spiritul de voluntar cât mai repede
pentru a beneficia din  plin de fru-
moasa experiență de voluntar.

Cu oricât de puțin vă sfătuim să vă
implicați în organizarea oricărui
proiect ASII (în această perioadă
chiar aveți de unde alege). Doar
lucrând împreună cu noii voștri co-
legi veți lega noi prietenii.

Experiența ASII are garanție pe
viață: nu se returnează, nu se per-
cepe TVA și nu se dau chitanțe. Ce
se dă? Se dau amintiri cât pentru
gimnaziu + liceu + facultate la un
loc, prietenii++, sugar, spice and
everything nice.

Cum vi s-a spus  la deschiderea
anului universitar 2009-2010,
sunteți invitați să încercați câte un
pic din tot ce vă oferă facultatea și
viața de student.  Poate uneori va
fi foarte ușor dar alteori vă veți
gândi de 3 ori care vă sunt
prioritățile și veți sacrifica și din lu-

cruri dragi. Nimeni nu a spus că va
fi ușor dar cu siguranță va fi fru-
mos.

Multă baftă și nu uitați că oricând
aveți sprijinul foștilor membri ASII,
sprijinul profesorilor și al colegilor
voștri!

Ștefan Lăcătușu

radu.lacatusu@asii.ro

& 

Andreea

În ASII se numără bobocii și primăvara

Luni, 22 Martie, ASII îm-
preună cu Facultatea de In-
formatică au organizat
evenimentul “Întâlnire cu stu-
denţii” în sala C309.

Am avut onoarea să îi avem invi-
taţi pe domnul profesor Gheorghe
Grigoraş şi domnul Florin Iacob ce
au înmânat medaliile şi diplomele
studenţilor premiaţi la concursul

internaţional de matematică MO-
Ariel(foto).

De asemenea am avut ocazia de a
discuta despre următoarele pro-
iecte ASII ce se vor desfaşura îm
viitorul apropiat: DigiPhoto, Fi-

iCompetition, Online Career Day,
ultimul fiind organizat împreună cu
cei din “Oameni din online”.

Andreea Hilohe, coordonator Di-
giPhoto, a dezvăluit primele infor-
maţii legate de cea de-a VI-a
ediţie a concursului, iar Alexandru-
Ioan Băetu, coordonator FiiCom-
petition, a povestit despre noul
format al concursului şi ceea ce se

doreşte anul acesta de la eveni-
ment. Mai multe detalii despre
cele doua concursuri vor fi publi-
cate în aproximativ o saptămână
pe site-urile digiphoto.asii.ro şi re-
spectiv asii.ro/fiicompetition.

Din partea “Oameni din online” nu
a putut ajunge nimeni, dar puteţi
afla informaţii suplimentare la
adresa careerday.oamenidinon-
line.com .

Următoarea întâlnire va avea loc în
aproximativ o lună şi vom discuta
despre burse (tipuri şi metode de
aplicare), opţionale, intership şi li-
cenţă. Vă aşteptăm !

Alin ALEXANDRU, anul III

alin.alexandru@asii.ro

Întâlnire cu studenții

65 candidați

960 minute de interviuri

sperăm să vă prindă
spiritul de voluntar

amintiri cât pentru gimna-
ziu + liceu + facultate

la un loc

DigiPhoto

FiiCompetition

Online Career Day

următoarea întâlnire -
peste  aproximativ o lună

digiphoto.asii.ro

asii.ro/fiicompetition

careerday.
oamenidinonline.com

invitaţi:
dl Gheorghe  Grigoraş şi

dl Florin Iacob
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taţi pe domnul profesor Gheorghe
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Andreea Hilohe, coordonator Di-
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spectiv asii.ro/fiicompetition.

Din partea “Oameni din online” nu
a putut ajunge nimeni, dar puteţi
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Următoarea întâlnire va avea loc în
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Alin ALEXANDRU, anul III

alin.alexandru@asii.ro

Cunoscută ca cel mai popular
brand românesc, firma BitDe-
fender e o prezenţă constantă
în peisajul ofertanţilor de lo-
curi de muncă din Iaşi. 

Fondată la începutul anului 2001
în Bucureşti, compania BitDefen-
der îşi desfăşoară activitatea la
nivel global prin intermediul punc-
telor de lucru deschise în Româ-
nia, Statele Unite ale Americii,
Marea Britanie, Germania şi Spa-
nia. Compania deserveşte peste
41 de milioane de clienţi localizaţi
în 121 de ţări.

A face parte din echipa BitDefen-
der înseamna să lucrezi pentru un
tip de companie complet nou. Bit-
Defender este singurul producător
de soluţii antivirus din România şi
cel mai popular angajator care re-
crutează forţă de muncă direct de
pe băncile facultăţii. În biroul de
analiză malware din Iaşi, peste
99% din angajaţi urmează fie cur-
suri de licenţă, fie de master la fa-
cultăţile cu profil tehnic din
localitate. 

Mediul de lucru din BitDefender
este unul neconvenţional, însă
perfect adaptat pentru îndeplinirea
celor mai ambiţioase obiective:
compania pune la dispoziţia anga-
jaţilor echipamente de ultimă ge-
neraţie şi acces la cele mai noi
tehnologii pentru lupta împotriva
ameninţărilor informatice.

O noutate absolută pe piaţa locu-
rilor de muncă din Iaşi este faptul
că BitDefender pune mare accent
pe dezvoltarea personală. Imediat
după încheierea contractului, an-
gajatul urmează o perioadă de
training de 6 luni, în care i se pre-
zintă diferite tipuri de viruși, teh-
nologia din spatele produsului și
proiectele în curs de desfășurare.

După ce angajatul își va însuși
aceste cunoştințe, va fi distribuit
într-o echipă în care va avea oca-
zia să lucreze pe domeniul care  i
se potrivește cel ma bine și în care
îi face cea mai mare plăcere. Pro-
iectele pot varia, de la analiza de
viruși până la programare în dife-
rite limbaje C, C++, C#, limbaje
de scripting, etc.

Dezvoltarea personală continuă și
prin prezentări săptămânale în
care sunt tratate cele mai noi des-
coperiri din lumea virușilor sau,
pur și simplu, un subiect care a
stârnit interesul unui membru al
echipei. Ținând cont că majorita-
tea angajaților sunt studenți, firma
vine în ajutorul acestora printr-un
concediu de studii și un program
flexibil.

Practic, oricine poate veni și pleca
de la firmă când dorește, atât timp
cât numărul de ore lucrate pe săp-
tamână este cel stabilit în contract.
Datorită modalității de a trata
studenții, o parte din angajații din
cadrul echipei de antimalware Iași
au reușit să se implice și în pro-
iecte de cercetare cu profesorii de
la Facultatea de Informatică.

Mediul pe care firma îl pune la dis-
poziţia angajaţilor este unul trans-
parent, primitor, în care oameni
plini de energie, creativitate, entu-
ziasm şi devotament lucrează în
echipă pentru depăşirea celor mai
îndrăzneţe provocări. Posibilităţile
angajaţilor sunt nelimitate, cu un
grad de satisfacţie profesională
unic. Se lucrează mult, se dis-
trează pe măsură şi, mai ales, se
realizează produse fiabile, pre-
miate peste tot în lume.

Pentru deconectarea de calculator,

firma pune la dispoziţia angajaţilor
o sală de relaxare care include o
masa de ping-pong, o masa de bil-
liard, un joc wii şi alte jocuri de in-
terior. În fiecare an, membrii
echipei de antimalware pleacă in
teambuildinguri în diferite zone ale
țării, iar săptămână de săptămână
se întâlnesc la un meci de fotbal
din cadrul unei săli de sport închi-
riate de firmă special pentru
aceștia.

În perioada 15 martie – 2 aprilie,
diviza AntiMalware recrutează

analiști antimalware. Dacă ești
sigur pe abilitățile tale de progra-
mare, ai o buna înţelegere a lim-
bajului C şi, mai ales, ești pasionat
de viruși şi tot ce înseamnă secu-
ritatea calculatoarelor, trimite un
CV la adresa rbenchea@bitde-
fender.com sau dgavrilut@bitde-
fender.com. Dacă vei trece de
partea de interviu, vei intra într-o
perioadă de pretraining, în care îţi
vor fi prezentate elemente de Win-
dows Api și reverse engineering.

Marius BARAT, anul III

marius.barat@asii.ro

BitDefender

training de 6 luni

99% din angajaţi sunt

studenţi

recrutează forţă de muncă di-

rect de pe băncile facultăţii

firma pune la dispoziţia anga-

jaţilor o sală de relaxare

program flexibil

Ca fericit posesor al unui carnet de
student FII, cu siguranţă ştii deja că
Visual Studio este cel mai important
instrument de creare de aplicații de la
Microsoft.

Un mediu integrat de dezvoltare (IDE) ce
oferă unelte avansate de implementare, fa-
cilităţi de depanare, uşurinţă în lucrul cu ba-
zele de date şi o mulţime de resurse pentru
realizarea rapidă de aplicaţii inovatoare
Windows, Web și peste platforma .NET.

Microsoft anunţă cu surle şi trâmbiţe apari-
ţia lui Visual Studio 2010. Într-o primă in-

stanţă, impresionează interfaţa bazată pe
WPF (Windows Presentation Foundation),
aşadar user-friendly şi foarte atractivă vi-
zual, utilizând culori dominante și un back-
ground distinctiv pentru a focaliza atenţia
asupra unei anumite ferestre de lucru.

Cu ce altceva nou se mai poate lăuda VS
2010? Schematizând, ar fi următoarele:

Compatibilitate cu noile trenduri în
materie de dezvoltare de aplicaţii

Multi-core development:  Scrierea de cod
optimizat rulează pe mai mult de un proce-
sor, datorită lui Visual Studio IDE support
for parallel development, precum şi lui Na-
tive C++ libraries and compiler support for
parallel applications.

Cloud development: Ne îndreptăm spre o
mutare a conţinutului şi a programelor din
offline spre online, iar VS2010 ne pune la
dispoziţie în acest sens Windows Azure

Tools, realizând transferul aplicaţiilor către
„nor” prin intermediul Live Developer Por-
tal.

Facilităţile oferite de editorul cu in-
terfaţă WPF

Noua versiune de Visual Studio suportă
dockingul documentelor pe mai multe mo-
nitoare (multi-monitor support). O altă fa-

cilitate este TDD (Test-Driven
Development), un mecanism de testare
prin care se pot depista mai uşor şi sigur

erorile în cod. Document Map Margin oferă
o vizualizare grafică a fişierului sursă, cu

informaţii despre cod.

Call Hierarchy reprezintă un browser de
apeluri îmbunătăţit, care afişează ce funcţii
sunt apelate dintr-o funcţie, respectiv din ce
funcţii e apelată o funcţie, permiţând în ace-
laşi timp o navigare uşoară între funcţiile
apelate şi apelante.

C++ development:

Biblioteca MFC oferă suport pentru facili-
tăţi specifice Windows începând cu Vista:
Task Dialog, Restart Manager.

Web development:

Un nou set de unelte ASP.NET (versiunea
4.0) ajută programatorii să folosească TDD
pentru a dezvolta situri bazate pe patternul
MVC (Model-View-Controller). Sunt incluse
Project Templates and Solutions „out of the
box” pentru un site MVC, generare auto-
mată de proiecte-test, wizards pentru tas-
kuri uzuale precum creare de view-uri
pornind de la controller etc. Prezintă suport
pentru JavaScript şi jQuery, unelte pentru
Silverlight 2 şi multe altele.

Alte tool-uri:

Historical Debugging, Extensions Manager,
iar fereastra New Project a fost updatată
pentru a vizualiza online template-uri.

Noua versiune Visual Studio se găseşte în
varianta RC (Release Candidate) la centrul
de download Microsoft. Lansarea oficială a
produsului este fixată pentru data de 22
martie 2010. Aşadar, spor la ”coding”!

Ana-Maria DANELIUC, anul I

ana.daneliuc@asii.ro

Visual Studio 2010

InfoStudențis3
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Caravana Cuza este un proiect
al Universității noastre, este
cea mai mare campanie de
promovare a ofertei acade-
mice oferite.

Constă în faptul că, timp de 2 săp-
tămâni, câte 3 studenți de la cele
15 facultăți ale Universității se
plimbă prin țară și țin prezentări
elevilor de clasa a XIIa. Am parti-
cipat și eu în acest an și-a fost o
experiență impresionantă.

Am fost câte 15 studenți, în 3
grupe mari, câte unul de la fiecare
facultate, care am mers pe 3 tra-
see.

Echipa
“15 pentru viitor”

A mers în nord, pe traseul Roman
- Piatra Neamţ - Târgu Neamţ -
Fălticeni - Câmpulung Moldove-
nesc – Suceava – Rădăuţi – Doro-
hoi – Botoşani.

În această echipă, din partea
Facultății noastre a participat
Andreea DONISĂ, anul I, membru
ASII.

Echipa
“Alexa 2k10”

A hoinărit prin liceele din Vaslui -
Bacău - Comăneşti - Moineşi -
Oneşti - Miercurea Ciuc - Sfântu
Gheorghe - Braşov - Buzău.

Aici, reprezentant FII a fost An-
drada CONSTANTINIUC, membru
ASII.

Echipa
“Pași spre Cuza”

A mers spre sud, Adjud - Focşani -
Râmnicul Sărat - Brăila - Tulcea -
Galaţi - Tecuci - Bârlad - Huşi.

În “Pași spre Cuza”, Nicoleta
MIRON e cea care a dus vestea
Facultății de Informatică.

Ce-am făcut
și cu ce scop

Mai precis, am umblat din liceu în
liceu, cu câte un laptop, un pointer
și-o prezentare PowerPoint după
noi și le-am povestit elevilor ce
înseamnă viața de student, în ge-
neral, iar apoi oferta academica
UAIC.

Le-am povestit despre schimbările
de la începutul studenției, despre
profesori, despre metode de eva-
luare, despre asociații studențești,
despre viața la cămin.

Iar la final, am spus ceva frumos
despre fiecare în parte, după care
am răspuns la zecile de întrebări
cu care ne-au bombardat.

Fiecare echipă a  beneficiat de
câte un coordonator din partea
departamentului CIPO (Centrul de
Informare Profesională, Orientare
în Carieră și Plasament) al
Universității. Anul acesta este al
cincilea de când există Caravana.
Inițial, a fost organizată de
asociațiile studențești, iar în ultimii
3 ani de departamentul CIPO.

CIPO

Bine de știut despre CIPO este că
acolo trebuie să apelați dacă vreți
ajutor pentru redactarea unui CV
performant. Sediul este în căminul
C11, la camerele 28-29, 52-53. 

Povestea

Toată aventura Caravanei a înce-
put pe 24 februarie. Au urmat 2
săptămâni de traininguri intense
(~6h), însă atât de vesele și dina-
mice încât nici nu le-am simțit. Aici

am îvățat să vorbim lejer și des-
chis în public, cum să discutăm cu
elevii, cum să facem față
dificultăților. Și, nu în ultimul rând,
toate detaliile despre Universitate.
După toate acestea, eu una m-am
îndrăgostit de tot ceea ce în-
seamnă Cuza.

Între 8 și 18 martie am ținut pre-
zentări în peste 130 de licee, timp
în care am învățat ce înseamnă
responsabilitatea, lucrul în echipă
sau încrederea în coechipier.

Fiind 15 oameni de la facultăți di-
ferite, aparent păream să nu avem
niciun punct comun. Însă fix faptul
că eram atât de diferiți ne-a legat,

astfel încât nu trecea zi fără să aflu
zeci de lucruri noi despre dome-
niile celorlalți. Nu am învățat în
liceu atâta istorie câtă mi s-a po-
vestit în astea 10 zile. Iar orice
problemă se ivea, exista mereu
unul dintre noi care putea să o
acopere.

Feedback-urile din fiecare seară au
fost momentele care ne-au cimen-
tat cel mai bine ca echipă.

Recomand cu căldură o astfel de
experiență. Se merită, deși la în-
toarcere ai de recuperat câte două
laboratoare la fiecare materie.

Până primăvara viitoare, când se
va organiza din nou, veți avea oca-
zia să luați parte la caravana din
toamnă, în liceele din Iași.

Andrada CONSTANTINIUC

Conform tradiției, care se per-
petuează în Facultatea de In-
formatică de trei ani de zile, și
în anul acesta o echipă, for-
mată din trei studenți aflați
sub coordonarea domnului
profesor de matematica Iacob
Florin, a participat la
competiția internațională
SEEMOUS.

Istoria acestei competiții începe în
2007, când Societatea de Mate-
matică din Europa de Sud Est
(MASEE) a considerat necesară or-
ganizarea unei noi competiții de
nivel internațional, unde studenții
de an I și II, pasionați de mate-
matică, își pot dovedi cunoștințele
în fața unui juriu de cel mai înalt
nivel. 

Astfel a luat naștere SEEMOUS
(South Eastern European Mathe-
matical Olympiad for University
Students).

În acest an, concursul s-a
desfășurat în Bulgaria, la Plovdiv și
a reușit să reunească 66 de
studenți din întreaga lume, printre
care și studenții noștri de anul I și
II.

Mihai Barzu, Dragoș Gîlcă și Mircea
Ioan Coșbuc, aflați la prima parti-
cipare la acest concurs.

Rezultatele obținute au fost pe
măsura pasiunii lor pentru mate-
matică, cei trei revenind în țară cu
doua medalii de argint și una de
bronz. 

Pozițiile meritorii ocupate au fost:
17 - Mihai Barzu (medalie de ar-
gint), 19 – Dragoș Gîlcă (medalie
de argint) și 36 – Mircea Ioan
Coșbuc (medalie de bronz).

Felicitări atat participanților, cât și
domnului profesor Iacob pentru
rezultatele, într-adevăr deosebite,
obținute.

Mult succes și la alte viitoare
posibile participări!

Cătălin BORDIANU

catalin.bordianu@asii.ro

3 echipe, 3 trasee

despre profesori, metode
de evaluare, asociații

studențești, viața la cămin

Caravana CUZA Noi medalii la
SEEMOUS

2010
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În ultimii doi ani, în cadrul FII s-a lan-
sat formarea unor grupe speciale.
Pentru că noțiunea în sine reprezintă
pentru mulți dintre studenți un semn
al întrebării, noi ne-am propus să dis-
cutăm despre o astfel de grupa, mai
exact prima care a apărut, mai exact
grupa specială din cadrul cursului de
Fundamente Algebrice ale Informati-
cii. 

Pentru a afla mai multe detalii din interior, i-
am invitat la discuție pe patru dintre colegii
noștri din anul II care au participat anul tre-
cut la o asemenea grupă.

Cei patru studenți sunt Codrin Dițu, Vlad
Manea, Silviu Odobescu și Mircea Coșbuc. 

Ce te-a determinat să mergi iniţial la
acest seminar?

C.D. Inițial, cred că a fost curiozitatea și
dorința mea de a mă implica în activitățile
care se desfășoară în facultate, de a cola-
bora cu profesorii noștri.

M.C. Materia mea preferată în liceu a fost
matematica și am vrut să aflu cât mai multe
despre aplicațiile în informatică. Din mo-
ment ce am primit invitația ca urmare a re-
zultatului de la ”Matematică”, nu am putut
refuza. 

Consideri că a fost o idee bună înfiin-
ţarea unei astfel de grupe?

S.O. Este foarte bună idea, pentru că ofera
un cadru mai organizat de lucru celor inte-
resati si, în plus, reunește toți studenții din
an care sunt interesați, astfel încât aceștia
să colaboreze pentru a obține rezultate cât
mai bune.

C.D. Da, pentru că o asemenea grupă te
face să conștientizezi că nu pentru facultate
înveți, ci pentru tine. Îți formează o viziune.
Te face, de altfel, să conștientizezi că nu
contează notele pe care le obții în facultate
(și, de cele mai multe ori, știm bine că no-
tele nu atestă deloc valoarea fiecăruia), ci
ceea ce înveți, ceea ce creezi prin ceea ce ai
învățat.

V.M. Am văzut crearea grupei speciale ca
o inițiativă bună. În lipsa comunicării directe
între studenţi şi profesori, care a dispărut
într-o mare măsura din lipsa interesului stu-
denţilor pentru facultate, Domnul Profesor a
demonstrat că se poate lucra frumos la
Infoiași.

M.C. Cred că am avut numai de câștigat
participând la seminar. Am lucrat la un nivel
puțin mai ridicat, am aflat  despre rezulta-
tele și personalitățile importante din dome-
niu și am profitat de experiența domnului
profesor Țiplea. A fost o idee foarte bună.

Este utilă materia facută?

V.M. Este utilă în măsura în care te ajută
să afli lucruri noi pe care le poți aduce în-
apoi, îmbunătățite. De exemplu, o idee de
acolo m-a ajutat la TAP să reduc soluția
pentru o problemă de la O(N^2) la
O(log(N)). Domnul Profesor Țiplea spunea
că nu e suficient să știi să butonezi algorit-
mii, trebuie să îi și înțelegi și, bineînțeles,
îmbunătățești. Până acum, a avut dreptate.

Cum ți s-a părut materia care s-a
făcut în cadrul acestor ore de semi-

nar?

S.O. Materia prezintă un grad de dificultate
ceva mai ridicat, dar asta nu înseamna că
este imposibil să înțelegi.

Ce anume s-a făcut, mai exact?

C.D. Ni s-au prezentat lucruri noi, unde este
încă mult loc de îmbunătățire,  ne-a intro-
dus în domenii precum coduri și cripto, cal-
culabilitate și decidabilitate, securitatea
informației etc. 

Pentru cine consideri că este folosi-
tore participarea la o astfel de

grupă?

S.O. Este folositoare pentru oricine este in-
teresat să studieze mai mult în acest do-
meniu, unei persoane căreia îi place
matematica sau e interesat în mod mai spe-
cial de criptografie. 

C.D. Pentru cei care doresc să afle, privind
mai îndeaproape, în ce constă cercetarea
(nu numai în domeniul codurilor și cripto-
grafiei) și, nu în ultimul rand, pentru toți
studenții pasionați, interesați.

M.C. Pentru cei pasionați de matematică  și
care vor să facă trecerea de la rezolvarea
problemelor (ca o curiozitate sau cu scop
competitiv) la activitatea de cercetare.

Ce te-a impresionat la acest tip de
seminar?

C.D. Mi-a plăcut faptul că a fost un semi-
nar lipsit de prejudecăți (gen ăla nu știe, nu
are ce căuta etc.) în care totul se desfășura
sub forma unei discuții deschise între pro-
fesor și student, despre subiecte de interes
comun și interesante. 

Ţi-ar plăcea să se facă astfel de
grupe şi la alte obiecte? Ai participa?

C.D. Da. Experiența anterioară spune că
da, se merită.

S.O. Sunt de părere că la fiecare obiect ar
trebui să se facă o grupa specială. Cât des-
pre participarea mea, desigur, aș participa
la obiectele care ma atrag cel mai mult.

V.M. Ar fi bine să se creeze la cât mai multe
materii grupe speciale, de interes pentru cei
cărora le place. Anul acesta am văzut că au
aparut și la alte materii unde, dacă îmi va
plăcea, voi participa.

M.C. Deja s-au facut astfel de grupe. Cer-
cul de matematică organizat de domnul
profesor Iacob este un exemplu. Semestrul
trecut, ”Teoria grafurilor” a avut o grupă

specială și semestrul acesta, ”Ingineria pro-
gramării” va avea o grupă de elită. Aș par-
ticipa la orice grupă care-mi este accesibilă.

Astfel de grupe au fost inițiate și la cursuri
precum Algoritmica Grafurilor, Coduri și
Criptografie și Ingineria Programării.
Studenții implicați, după cum am putut afla,
pe langa faptul că au acumulat o serie de
cunoștințe utile, au aflat anumite detalii re-
feritoare la ce reprezintă cercetarea, au
legat prietenii cu alte persoane interesate
de același domeniu.

Deși este mai greu, experiența este extra-
ordinară pentru cei interesați de domeniul
pe care se axează această grupă. 

Andrada & Andrada 

Grupa Specială de la FAI
ZIARUL DE ASII
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Alteori, facultatea te face pa-
sionat, sofisticat şi chiar
îndrăgostit.

Iar atunci uiţi de  practicile de
licenţă şi taxele şcolare, dar începi
să dansezi în toate colţurile
pătratului de coordonate cronolog-
ice.

De la Valentini şi Dragobete,
ajungi lefter la Mărţişor şi plin de
timiditate treci la Ziua Magică de
8. Şi urmează să alegi o floare.
Ghiocel? Nu...

Garoafa şi crinul
Garoafa ameţeşte,
Crinul te iubeşte.

Garoafa zâmbeşte
Crinul înroşeşte.

Garoafa priveşte,
Crinul primeşte.

Garoafa surâde,
Crinul iar roşeşte.

Garoafa aşteaptă,
Iar crinul înfloreşte.

Bucuriile
haosului 

Pe marginea căilor ferate
Sub puntea de pietoni
Zâmbind aleargă un vis
Şi e călcat de gânduri.

Prin mijlocul oceanului
Înoată sunetul iubirii
Şi-ntrece zgomotele,

În marele lui vedetism.

Of, ce le rezervă viitorul!
Sunetul tamponat de gânduri
Cadavrul visului îl putrezeşte

Iar lumina simte dor.

Lacrimile îşi plâng destinele
Iar Iadul râde cu poftă

Căci trist este totul în jur.
Scânteie se văd ieşind din ca-

davre.

Florin VANCEA, anul III
contact@florinvancea.com 

S-a topit zăpada, a început
să apară câte o rază piezişă de
soare şi luna martie a bătut la
uşă.

Încet, încet, începem să
renunţăm la hainele groase şi la fu-
lare, şi facem loc hainelor mai
subţiri, uşor vaporoase, mai viu col-
orate şi mai vesele. 

Dar oare faptul că a venit
primăvara înseamnă că s-a schim-
bat şi altceva? Aceleaşi crize,
aceleaşi probleme, lumea se în-
vârte în jurul aceloraşi valori
şubrede...

Ghioceii au înflorit, fire firave de
iarbă au început să apară, dar
totuşi ce s-a schimbat? Am rămas
aceeaşi. Da, aceeaşi care ne
eschivăm că haina noastră „de
firmă” s-a pătat, că vecinul are
maşină mai cool decât noi, că tipul-
cutare a ieşit cu tipa aia.  Şi totuşi,
când o să ne dăm şi noi seama că
nimic din toate astea nu contează
cu adevărat şi că primăvara nu e
doar un anotimp oarecare pe care îl
tăiem cu creionul din calendar
atunci când se termină?

Primăvara înseamnă – nu
întâm plător - un nou început.
Natura renaşte, iar aşa ar trebui să

facem şi noi. A renaşte nu
înseamnă să ne reînnoim garder-
oba sau să ne luăm un nou uscător
de păr. A renaște înseamnă să re-
descoperim lumea din jur, să re-
descoperim prietenia adevărată şi
iubirea, să fim atenţi cu cei
apropiaţi, să fim mai toleranţi, mai
puţin aroganţi şi mai severi doar cu
noi înşine, fiindcă doar aşa vom
învăţa să fim astăzi o persoană mai
bună ca ieri şi mâine mai bună ca
azi.

Vorbe în vânt ar spune unii,
vorbe în vânt chiar sunt dacă intră
pe o ureche şi ies pe alta pe ritmuri
de vijelii de primăvară. Până la
urmă, fericirea e o chestie (după
cum ar spune unii)  care se atinge
greu. Și totuşi - făcându-i pe cei din

jur să zâmbească şi să se bucure,
vei fi şi tu cu siguranţă mai fericit. 

În concluzie, primă va ra ar trebui

să însemne pentru fie care dintre
noi prilej de bucurie adevă rată,
pură, nepătată, în care ne-am
strân ge toţi prietenii de mână şi ne-
am pregăti să alergăm cu inima
deschisă prin parcuri, sau, dacă
vreţi, prin viaţă. Dar, până la urmă,
depinde numai şi numai de noi
dacă o să vină primăvara şi în su-
fletele noastre. Aşadar, vine? 

Ana-Maria Timofciuc, anul II

Lansări albume -  Martie
The White Stripes - Under Great White Northern Lights,
2 martie
Gorillaz - Plastic Beach, 2 martie
Pavement - Quarantine The Past, 2 martie
Peter Wolf - Midnight Souvenirs, 2 martie
Black Rebel Motorcycle Club - Beat The Devil's Tattoo,
2 martie
U2 - No Line On The Horizon, 3 martie
Ludacris - Battle Of The Sexes, 16 martie
The Scorpions - Sting In the Tail, 19 martie
Goldfrapp - Head First, 23 martie
Usher - Raymond vs. Raymond, 30 martie
Leonard Cohen - Live in London, 31 martie

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

EpsilonEcarim

Vine,
vine primăvara?!

Program cultural pe luna Martie
Ateneul Tătărași

24 martie: Opera “La Traviata”, orele 18:00
28 martie: Premiera Concursului de interpretare muzicală “FII
Vedeta Iaşului”, orele 12:00
31 martie: Premiera piesei “Între viciu şi virtute”, orele 19:00

Teatrul Naţional “Vasile Alecsandri”

24 martie: “În container”, la Uzina cu Teatru, orele 19.30
25 martie: “Visul sau Damen-vals”, Sala Studio “Teofil Vâlcu”, orele
18.00

: “România! Te pup.”, la Uzina cu Teatru, orele 19.30
26 martie: “Zeul macelului”, Sala Studio “Teofil Vâlcu”, orele 18.00
27 martie: “Zeul macelului”, Sala Studio “Teofil Vâlcu”, orele 18.00

:“Tinereţe fară bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”, la
Uzina cu Teatru, orele 19.30
28 martie: “Recviem pentru o stea”, Uzina cu Teatru, orele 19.30
31 martie: “Zeul macelului”, Sala Studio “Teofil Vâlcu”, orele 18.00

Opera

24 martie: “Traiada”, Ateneu, 18.30
28 martie: “Romeo şi Julieta”, CCS, 18.30
31 martie: “Cavaleria Rusticana”, “Pagliaci”, CCS, 18.30

Andreea DONISĂ, anul I
andreea.donisa@asii.ro

primăvara înseamnă un
nou început

redescoperim lumea din jur
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Bob Wilton:  So what you're say-
ing is that... you, are a uh... psychic
spy? 

Lyn Cassady: A Jedi warrior
Sau pe româneşte, “Oamenii care

se holbau la capre”. Un film care
îmbină momente excelent interpre-
tate cu o acţiune bazată pe un best-
seller scris de Jon Ronson.

Ce se spune despre acest film? Că
este bazat pe realitate. Totuşi, încer-
carea Armatei SUA să creeze o
armată de super-oameni ce au puteri
psihice surprinzătoare este atât de
ciudată încât fiecare ajunge să se în-
trebe dacă chiar ar putea fi
adevarată. 

Reporterul Bob Wilton (Ewan Mc-
Gregor), în încercările sale de a găsi
un subiect extraordinar, dă peste Lyn
Cassady (George Clooney), un tip ciu-
dat care susţine că a lucrat pentru gu-
vern ca spion cu abilitati psihice

paranormale. Bob mai întâlnise un om
care susţinuse acelaşi lucruri şi îl
menţionase pe Cassady ca şi coleg.
Aşa că vine întrebarea: Este posibil să
fie adevarat? Este clar de ce armata
ar fi interesată de un comandament
de acest tip. Beneficiile ar fi uriaşe.
De exemplu, că să se explice astfel şi
titlul filmului, dacă ai putea  omorî o
capră doar uitându-te la ea, prin put-
eri telekinetice, prin exerciţiu s-ar
ajunge până la înfrângerea unui om,
a unei armate.

Prin intermediul flashback-urilor
spectatorul află această poveste
incredibilă la care Cassady a luat
parte. Poveştile par trase de păr, dar
îl fac pe Bob curios şi îl determină să
plece împreună cu Cassady pentru a
afla adevărul. Totuşi, pentru a
demonstra veridicitatea acestor
evenimente, reporterul va trebui până
la urmă să dovedească că este mai

şmecher ca un inamic total atipic. 
Există şi puţină satiră referitoare la

Razboiul Rece, Iraq, Armata
Americană. Filmul parcă nu poate uita
şi aceste detalii. Clooney este acelaşi
ca întotdeauna – plin de acel farmec
aparte, iar McGregor are o inter-
pretare extraordinară. În film apare și
Kevin Spacy pe care mulţi îl ştiu din
filme precum Moon sau 21. Cât de-
spre echipa “din spatele camerei”,
aceasta conţine oameni unul şi unul.
Regizorul este Grant Heslov (nomi-
nalizat la Oscar pentru Good Night,
and Good Luck), director de imagine
este Robert Elswit (Oscar pentru
There Will be Blood).

Cu un subiect original şi momente
comice care au scopul de a te relaxa,
filmul apare în cinematografele din
ţară la sfârşitul lunii martie. 

Andrada AȘTEFĂNOAIE, 
anul II

The Men Who Stare at Goats

Apărut în 1954, „Împăratul Muştelor”  este
primul şi cel mai reprezentativ roman al scri-
itorului englez laureat cu premiul Nobel,
William Golding având ca temă răul înnăscut
ce caracterizează natura umană. 

În urma unui accident de avion, un grup de
copii cu vârste între 6 si 12 ani rămâne izolat
pe o insulă pustie. Tematica nu este
nemaiîntâlnită în literatură, însă departe de a fi
o reeditare a lui Robinson Crusoe, romanul
prezintă cititorului o cu totul alta abordare a
acestui scenariu. Rupţi de societatea civilizată

şi lipsiţi de îndrumarea adulţilor, copiii încearcă
să îşi creeze propria ordine  bazată pe regulile
unei societăţi civilizate. 

Cu toate acestea, pe măsura ce apar
dificultăţi, raţionalitatea şi educaţia fac treptat
loc instinctului de supravieţuire şi satisfacerea
nevoilor de bază. Lipsiţi de orice fel de cenzură
şi dominaţi de instincte, copiii vor regresa trep-

tat din stadiul de civilizaţi în primitivi. Lupta
pentru supravieţuire începe ca o joacă, dar
capătă pe parcurs nuanţe terifiante, sadice,
pline de cruzime, iar regula de bază devine „cel
mai puternic supravieţuieşte”. 

Insula pe care ajung copiii poate fi privită
drept un paradis primordial, în care aceştia au
toate premisele unei existenţe armonioase.
Răul îşi face apariţia mai întâi prin frica de ne-
cunoscut, apoi prin intermediul „fiarei”, pentru
ca in final să prindă o formă concretă –
„Împăratul Muştelor”. La fel ca în prima grădină
a Edenului, răul se află de fapt în interior. 

Romanul vă va face sa vă întrebaţi dacă tot
ceea ce aţi ştiut sau aţi crezut că ştiţi despre
natura umană este un adevăr. Povestea copiilor

naufragiaţi, care îşi pierd inocenţa şi îşi
schimbă percepţia asupra lumii în lipsa unor
coordonate temporale şi morale nu este altceva
decât o alegorie tristă asupra firii umane. Pen-
tru a afla cine este „Împăratul Muştelor” şi cum
se va sfârşi lupta dintre instinct şi raţiune, vă
recomand să citiţi această carte de excepţie.

Miruna IVĂNESCU, anul II
miruna.ivanescu@asii.ro

William Golding – Împăratul Muştelor

un grup de copii cu vârste între 6 si
12 ani rămâne izolat pe o insulă

pustie

copiii încearcă să îşi creeze propria
ordine  bazată pe regulile unei

societăţi civilizate

lupta pentru supravieţuire

încercarea Armatei SUA să
creeze o armată de super-

oameni ce au puteri psihice

puţină satiră referitoare la
Razboiul Rece, Iraq, Armata

Americană

apare în cinematografele din
ţară la sfârşitul lunii martie.
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“The greatest trick the
Devil ever pulled was con-
vincing the world he did-
n't exist.”

Această replică încheie fil-
mul regizat de Bryan Singer,
lăsând spectatorul, încă sur-
prins de deznodământul
peliculei, să mediteze. Un
thriller întortocheat ce ne
captează atenţia de la în-
ceput.

Acţiunea filmului este
prezentată secvenţial, scenele
prezent/trecut realizând un
puzzle minunat. Incipitul
prezintă momentul când
Poliția din New York arestează
5 suspecţi în cazul unui jaf,
fiecare cu un trecut mai du-
bios decât al celuilalt, şi îi
aduce împreună pentru
recunoaştere. 

Dean Keaton (Gabriel
Byrne) - fost poliţist devenit
escroc, Fenster (Benicio del
Toro), McManus (Stephen
Baldwin) - expert in jafuri,
criminalul Hockney (Kevin Pol-
lack) şi ologul Verbal Kint
(Kevin Specey) - omul care
are întotdeauna un plan, fac
front comun şi pun la cale un
plan de a se razbuna pe
poliţie. Iar de aici povestea îşi
întinde mrejele.

Cei cinci se vor trezi
implicaţi în afacerile nemilosu-
lui Keyser Sose, un om fără
faţă, un necunoscut ce mulţi îl
consideră o legendă, și de
care toţi se tem. Ei vor avea o
misiune aproape imposibilă,
dar cei ce vor supravieţui vor
avea de împărțit 91 de mil-
ioane de dolari. Păcat că lu-
crurile nu merg conform
planului şi din cei cinci, Kint
este singurul care scapă cu
viaţă.

Agentul special delegat
acestui caz, David Kujan
(Chazz Palmintieri), e de

părere că Dean Keaton este
creierul grupului, omul re-
sponsabil de toate, şi face tot
posibilul să-i dea de urmă,
chiar dacă acesta este presu-
pus mort în urma incendiului
de pe un vapor. Kujan începe
să-l chestioneze pe Verbal şi
lucrurile par a se elucida, însa
doar aparent, pentru că de-
scoperirea făcută de detectiv
răstoarnă complet lucrurile.

Filmul a câştigat două Os-
caruri la categoriile cel mai
bun scenariu original şi cel
mai bun actor in rol secundar.
Kevin Spacey a primit şi o
nominalizare la Globul de Aur
pentru modul complex în care
l-a interpretat pe Verbal Kent.

Nicoleta MIRON, anul I
nicoleta.miron@asii.ro

E incredibil acolo, zău! E liniște, une-
ori se aude doar muzica, în surdină.
Lumea vorbește în șoaptă, iar în jurul tău
sunt oameni afundați într-o carte și în
nelipsita cană de ceai. La câțiva metri
depărtare, câțiva copii citesc din cărțile
vârstei lor, sau se joacă frumos și cu bun-
simț, cât părinții lor răsfoiesc ceva de pe
raft.

O ceainărie – librărie este Cărturești.
Cum îi treci pragul, ai impresia că pe
lume e numai pace, voie-bună,
înțelegere, înțelepciune și parfumuri de
fructe în cele mai plăcute combinații.

Carte, ceai, muzică, dichis. Aici

găsesți cele mai originale, ingenioase și
rare lucruri. De la cărți, albume cu
muzică, DVDuri cu filme, până la cele mai
nebune ceaiuri, ciocolată fină, căni și ac-
cesorii pentru ceai, tablouri, sau jucării
pentru copii. Și nu în ultimul rând,
găsești atmosfera ideală pentru o după-
amiază liniștită, pe care ți-o poți petrece
la una din mesele ceainăriei din interiorul
librăriei.

În Iulius Mall, la etajul II. Enjoy!

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

The Usual SuspectsCărturești

Oscaruri la categoriile
cel mai bun scenariu

original şi cel mai bun
actor

Iulius Mall, etajul II

librărie & ceainărie

Îţi place să te distrezi? Te-ai plictisit
de cluburile din oraş?

În cazul acesta, îţi recomand noul club
Coopers, situat în campus-ul Tudor
Vladimirescu, în partea lateral-dreaptă a
mall-ului. Acesta a fost inaugurat pe data
de 30 octombrie 2009 şi, după părerea
mea, este unul dintre cele mai moderne din
Iaşi.

Cu un spaţiu de 400mp, amenajat la stan-
darde occidentale, Coopers îţi oferă o mul-

titudine de servicii de calitate superioară şi
se adresează persoanelor care vor să
petreacă sau care vor să se relaxeze atunci
când simt nevoia.

Pe lângă muzica bună pe care o poţi as-
culta, poţi savura băuturile preferate
împreună cu prietenii, la o bilă sau în lounge
bar, toate acestea la prețuri studențești. De
asemenea, aici se pot organiza şi diferite
evenimente sau petreceri.

În Coopers te mai poţi distra jucând billiard,
table tennis (pentru cei care nu ştiu, aici s-
a organizat proba de ping-pong de la

Olimpiada ASII, care a iesit super), air-
hockey (joc pe care îl recomand tuturor per-
soanelor deoarece este foarte distractiv),
dar şi darts, pinball sau foosball.

Un alt lucru care îmi place la acest club îl
reprezintă “seara microbiştilor”. Aici poţi
vedea cu prietenii cele mai tari meciuri în
direct, iar dacă dai pronosticul corect, poţi
câştiga vouchere pentru biliard, pentru tenis
de masa, dar şi coktail-uri.

De asemenea, Coopers mai organizează şi
alte concursuri precum “Sunday's Coopers

Balls” (competiţie de biliard, mai exact bila
8, care se desfăşoară în fiecare duminică la
ora 11:00) şi concurs de table (organizat în
fiecare luni şi miercuri la ora 20:00, în co-
laborare cu reprezentanţi ai organizaţiilor
studenţeşti).

Dacă ţi-am stârnit curiozitatea, poţi accesa
site-ul oficial al clubului, şi anume cooper-
sclub.ro, unde poţi vedea mai multe poze şi
poţi afla mai multe informaţii.

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

prețuri studențești

rezervări la telefon:
0758 104 822

muzică bună

se organizează
evenimente și petreceri

billiard, table tennis, air-hockey,
darts, pinball, foosbal

8sLifestyle
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Luna care tocmai a trecut a
reprezentat un moment im-
portant pentru gamerii din în-
treaga lume. De ce? Pentru
că, pe 17 februarie, a fost
lansată versiunea beta a celui
mai aşteptat joc din acest an.

După cum ţi-ai dat seama şi din
titlu, este vorba despre Starcraft
II; Acesta reprezintă o continuare
a celebrului joc de strategie Star-
craft: BroodWar, care deşi au tre-
cut 12 ani de când a fost lansat,
încă mai este jucat în competiţii, la
nivel înalt.

Fiind o versiune beta, Starcraft II
necesită o parolă (beta-key) pen-
tru a putea fi jucat. Acest lucru a
determinat apariţia acestor co-
durilor pe situri precum ebay, unde
licitaţia pentru o astfel de parolă
ajungea chiar şi până la 450$. La o
săptămână după lansarea versiu-
nii beta, timp în care mă uitam cu
invidie la persoanele care se bucu-
rau de acest joc, a apărut şi mult
aşteptata versiune crack-uită în
care, deşi nu sunt prezente toate
opţiunile jocului original, se poate
juca împotriva împotriva calculato-
rului.

Starcraft II se bazează pe aceeaşi
idee din jocul anterior, lupta dintre

cele 3 rase: terran (oamenii),
protoss (extratereştrii din altă ga-
laxie) şi zerg (creaturile primitive
de pe altă planetă) pentru cuceri-
rea întregului univers. Astfel,
multe din unităţile de joc au fost
împrumutate din BroodWar (cum
ar fi marine, dark templar, zer-
gling, etc.),iar pe lângă acestea au
fost introduse şi altele noi (precum
reaper, colossus, baneling şi multe
altele).

De exemplu clădirile au suferit
unele modificări, abilităţile au fost
refăcute aproape în totalitate etc.,
dar nu doresc să intru prea mult în
detalii pentru a nu strica din far-
mec atunci când îl vei juca pentru
prima oară.

Cei de la Blizzard au dorit să îm-
bunătăţească modul de joc online
din primul Starcraft, de aceea au
creat noul battle.net care oferă
gamerilor o experienţă mai bogată
şi mai captivantă prin multitudinea
de noi opţiuni implementate, cea
mai importantă fiind reprezentată
de modul matchmaking (de gă-
sire automată a oponenţilor),mult
mai precis aici.

Un alt aspect care a fost dezvoltat
este cel social- au fost introduse

liste de prieteni, live chat şi un ser-
viciu de mesagerie, toate acestea
făcând comunicarea mult mai
uşoară.

Din punct de vedere al graficii,
deşi este un joc 3D (în care se
simt destul de multe influenţe din
Warcraft III), sincer vă spun că nu
mi se pare prea reuşită, mai ales
unele unităţi care sunt prost con-
struite. Având în vedere faptul că
industria de gaming s-a dezvoltat
foarte mult în ultimii ani, mă aş-
teptam la o grafică mai reuşită.

Despre gameplay nu pot spune
mare lucru deoarece nu am apu-
cat să joc prea mult, dar din câte
am observat Starcraft II va fi un
joc cu gameplay rapid şi echili-
brat. Dacă în BroodWar jucătorul
putea să selecteze maxim 12 uni-
tăţi, în Starcraft II se pot alege
mult mai multe (se pot selecta şi
mai multe clădiri),iar acest lucru
va afecta controlul unităţilor care
va deveni de tip macro (controlul
simultan a mai multor unităţi). Mai
trebuie de menţionat faptul că, la
utilizarea magiilor (precum psionic
storm) dacă sunt selectate mai
multe unităţi doar una va efectua
magia respectivă.

Deşi nu a trecut nici o lună de la

lansarea versiunii beta a jocului,
Starcraft II se bucură de o popu-
laritate foarte mare, ESL (Electro-
nic Sports League) organizând
deja o competiţie pentru acest joc.
Succesul va mai creşte cu sigu-
ranţă şi datorită noului level edi-
tor (conţine o multitudine de
funcţii) cu care se poate modifica
gameplayul. Acest editor va fi mai
complex decât cel de la Warcraft
III şi va include un marketplace
unde harţile pot fi vândute.

Versiunea finală a jocului urmează
a fi lansată la jumătatea anului
(iunie - iulie) şi se va face sub
formă de trilogie. Prima oară va
aparea Starcraft II Wings of Li-
berty care va conţine campania
pentru terran,, apoi Heart of the
Swarm unde vom avea campania
pentru zerg,iar la final va fi Legacy
of the Void care va include misiu-
nile pentru protoss. Cred că
această trilogie reprezintă o stra-
tegie de marketing prin care Bliz-
zard speră să câştige mai mulţi
bani.

Starcraft II va avea cu siguranţă
succes, dar nu cred că va reuşi să
aibă un gameplay mai bun decât
BroodWar, iar cei care sunt pasio-
naţi de acest joc, ştiu despre ce
vorbesc. Dacă nu eşti de acord cu
opinia mea sau dacă vrei sa iţi ex-
primi propria părere, te invit să
intri pe situl ziarului la secţiunea
gaming şi să laşi un comentariu.

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

Starcraft II beta

unităţi, clădiri şi abilităţi
noi dar şi unele din versiu-

nea anterioară

3 rase complet distincte:
terran, protoss şi zerg

experienţă multiplayer
mult mai bogată şi un
battle.net revoluţionar

17 februarie – Starcraft II
beta a fost lansat

level editor revoluţionar
ce oferă o incredibilă cus-

tomizare si personalizare a
gameplayului

gameplay preluat şi îmbu-
nătăţit din jocul original

Gamings9
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După ce-am dat iama prin
lista profesorilor din FII, am
ales-o luna aceasta pe
Asistent Asociat Anca Luca.
Ne-am gândit noi că entuzi-
asmul și dinamismul ei sunt
lucrurile de care e bine sa ne
molipsim cu toții acum, la în-
ceput de primăvară. Dacă ești
în anul II și o ai ca profesoară
de Tehnologii WEB, atunci știi
la ce mă refer. Enjoy!

Ziarul de ASII: Sunteţi din
Iaşi?

Anca Luca: Nu, sunt născută la
Bârlad, am crescut şi am făcut li-
ceul acolo. Am învăţat la Colegiul
Naţional Codreanu, care e mai
vechi decât universitatea Cuza, e
din 1846. Am făcut acolo și şcoala
generală, și liceul. În timpul
facultății am stat în cămin; e
foarte fun în cămin. 

Ce fel de studentă aţi fost?

Eram cam... bună, aşa. “Tocilară”,
spre bună, spre tocilară... În fine,
cum mai spunea lumea despre
mine... Aveam rezultate foarte
bune. Din semestrul doi al anului
II am tot avut cam 10 pe linie
până la sfârşitul anului IV. N-am
avut niciun 9, am avut doi de 8 şi
un 7. Lucram la tot felul de lucruri,
la toate obiectele, era atât de fain!

Tot anul III a fost fascinant,
aveam în semestrul I Java, IP,
compilatoare, Baze de date II.
Aveam teme de pe o săptămână
pe alta, lucram mult. Am avut cel
mai tare curs de IP, îl ţineau dom-
nul Gheorghieş, cu doamna Ape-
trei, actuala Gheorghieş. Ţineau
cursul şi laboratorul împreună. Era
extraordinar cursul, felul în care
predau şi modul cum ţineau labo-
ratorul. Era un sistem cu puncte
virtuale, ca şi cum ai fi făcut un
proiect pentru un client real.
Câştigai nişte puncte virtuale, care
erau ca un fel de bani, și nu erau
fixate, purtai o negociere cu pro-
fesorul când dădeai proiectul. Pen-
tru noi sistemul ăsta era atât de
fain. Trebuia să ştii exact pentru ce
crezi că meriţi un punctaj sau altul
când te duceai să predai proiectul.
La final, nota era calculată în
funcție de câte puncte ai acumu-
lat, relativ la punctajul cel mai
mare. Din cauza asta era o
competiție și între studenți, pentru
că cel cu punctajul cel mai mare
stabilea scara de notare.

Scriam cod în acelaşi semestru în
patru limbaje complet diferite, în-
cercam tehnologii noi. Tot ce era
de învăţat, învăţam. Nu eram o
studentă care să se axeze pe o
singură direcţie, am încercat să
explorez toate direcţiile.

În ce aţi făcut masterul?

Am făcut masterul de sisteme dis-
tribuite, l-am terminat vara
trecută. În primul an am început
să lucrez, am luat primul 9. La ma-
ster programul e mai lejer.

Cum a fost perioada
studenţiei?

Aveam o gaşcă de colegi prin
cămin. Învăţam cu ei. Înveţi un
lucru mult mai bine atunci când
eşti pus în ipostaza de a explica al-
tora. Am ajuns să mănânc proiec-
tarea algoritmilor pe pâine. Era
fain că ne explicăm unii altora,
făceam teme în echipă. Aveam o
gaşcă de colegi normali - cu
restanţe, cu note normale, erau
oameni normali.

Am fost în anul doi la patinoar; am
făcut febră musculară care a ţinut
o săptămână. Am uitat de toate
durerile examenului de FAI din
cauza vânătăilor.

Nu mergeam în cluburi, discoteci;
am fost doar o dată cu gaşca de 8
martie în club. Stăteam nopţile şi
codam. Desigur, era şi distracţia
legendară din cămin. Ieşeam la
bere, vorbeam despre cod la bere.
Eu. Ei se chinuiau să mă oprească.
Aveam un coleg din gaşca
respectivă care era cu cărţile, cu
treatrul, așa că mergeam des și
prin librării, prin parcuri.

Viaţa în cămin

Prima oară am stat cu 4 fete de
anul IV. Eram în anul întâi, eram
boboacă, am învaţat o mulţime de
lucruri. Ca să îţi pui net în cămin
trebuia să afli ce e ăla IP, ce e aia
mască, cum afli ce IP ai. Lucruri
pe care la şcoală nu le înveţi, pen-
tru că nu îţi cere nimeni să confi-
gurezi reţeaua. În cămin afli
chestiile astea plus alte lucruri in-
teresante precum detalii de gen ce

profesor este mai “picant”, care e
mai puţin “picant”. Plus că pe vre-
mea aia se fuma în cămin. Şi
stătea lumea pe hol la ţigară şi
discuţii. Mergând pe hol mai aflai
lucruri. 

Căminul te învaţă să dormi chiar
daca lângă tine e discotecă. Poate
să se şi cânte lânga tine, nu ai
nicio treabă. Plus că înveţi să so-
cializezi. Dacă nu ai avut o soră
sau frate cand erai mic, e bine sa
stai în cămin la facultate.

Cum aţi ajunssă predați
la FII?

Cred că prin anul II mi se năzărise
că vreau să predau studenţilor.
Vroiam să predau FAI. Îmi place la
nebunie algebra. Algebra is my
passion. Cu formalisme cu tot. Mai
târziu, la sfârşitul anului IV orga-
niza domnul Buraga
november/summer web şi am
avut o prezentare. Acolo am vorbit
cu Sergiu Dumitriu, care îmi era
profesor de interacţiune om-calcu-
lator. El trebuia să plece la docto-
rat în Franţa şi vroia să lase cumva
orele pe o mână bună. Eu aveam
licenţa la domnul Buraga, deci era
naturală direcţia pe care urma să o
apuc. Segiu a prins de veste că aş
vrea sa ţin ore, iar în timpul verii,
după ce am dat licenţa, am stabi-
lit că iau eu orele de web. Tot prin
intermediul lui am ajuns și la
XWiki.

Eu nu sunt profesor angajat, eu
sunt colaborator la plata cu ora. Şi
mă simt foarte bine aşa. Eu vreau
să predau. Scopul meu nu e să fac
o carieră în domeniul academic,
nu de asta fac ce fac. Mi se pare
că sunt datoare, facultatea m-a
învăţat atâtea lucruri! Şi simt că
trebuie să dau înapoi, cumva, ceea
ce ştiu eu. Să explic la alţii şi să îi
învăţ mai departe.

Partea preferată a zilei:
FII sau XWiki?

Partea zilei în care vin aici,
surprinzător, e foarte relaxantă.
Asta am constatat în primul an în
care am predat, în 2007, toamna.
FII şi XWiki sunt două lucruri dife-
rite dar care se îmbină bine. Eu

vreau să predau ceea ce vreau eu,
nu ce vor ei să predau pentru că
mă plătesc pentru asta.  De la
XWiki aflu ce ar trebui să ştiţi voi
ca dezvoltatori web. De acolo îmi
dau seama de cerinţele din indu-
strie, care sunt uneltele folosite,
noţiunile importante. La FII îmi
dau seama cum văd studenţii
acest domeniu, ce cred studenţii
că e important la angajare, în in-
dustrie. E bine că  le am pe
amandouă, că altfel există riscul
de ruptură între mine ca profesor
şi lumea reală. Îmi place şi acolo
şi aici foarte mult, deoarece asta
vroiam să fac din anul II.

Cum vă întelegeţi cu
studenţii?

Nu ştiu, să îmi spună studenţii
cum mă înţeleg cu ei. Deocamdată
nu a fost nimic rău. Anul trecut a
fost cam greu, au fost cam lipsă
studenţii. Nu reuşisem să
pregătesc laboratoarele aşa cum
mi-am dorit, din cauza
aglomerației de serviciu, ore, ma-
sterat și disertație, şi probabil că
reacţia lor a fost aceea de a nu
veni la ore. Şi am înţeles-o. Cu cei
de anul IV a fost interesant, pen-
tru că o parte dintre ei mi-au fost
colegi de facultate. 

În general eu cred că mă înţeleg
bine cu studenţii. Sper să fie
reciprocă relaţia. Sau, dacă nu,
măcar sinceră, să îmi pot da
seama din reacţia voastră.

Cum era acum câţiva ani în
FII?

Aveam la fel de multă matematică.
TW-ul era în anul IV. S-a schimbat
de atunci ordinea obiectelor. Se
vede diferenţa. Na, sunteţi mai
puţin experimentaţi. Noi eram
puțin mai relaxaţi decât voi, tre-
ceam mai puţin grăbiţi prin mate-
rie. 

Google Summer of Code

Google Summer of Code e un pro-
iect foarte drăguţ. Îţi dă oportuni-
tatea să lucrezi, ca student, cu
oameni cu care nu te-ai fi gândit
să schimbi două mail-uri vreodată.
Open source-ul e foarte tare.

Sunt datoare, facultatea m-a învăţat

vorbeam despre cod la
bere

am uitat de toate durerile
examenului de FAI din
cauza vânătăilor de la

patinoar

e frumos cât eşti în
perioada asta în care

înveţi

e bine să ai timp să ridici
ochii din calculator

profitaţi de faptul că aveţi
oameni care pot să vă

înveţe lucruri!

tot ce era de învăţat,
învăţam

era extraordinar cursul de
IP cu dl și dna Gheorghieș

încerc să fac cât mai mult
sport

Algebra is my passion.
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Aseară stăteam de vorbă pe un
canal de discuţii al unui proiect
open source cu cel care a făcut
Babel Fish de la Alta Vista. Eu nici
nu ştiam că e el, până când nu mi-
a dat link către CV-ul său.

Asta fac open source şi Google
Summer of Code: pun în legătură
organizaţiile open-source și oame-
nii din spatele lor cu studenţii -
orice studenţi de oriunde.
Facilitează comunicarea, şi ajungi
tu, ca student, să lucrezi cu oa-
meni foarte bine pregătiţi tehnic,
la proiecte open source majore,
folosite la nivel mondial.

Plus că Google te mai şi plăteşte,
vreo 5000 de dolari pe vară. Ai
ocazia să lucrezi împreună cu oa-
menii ăştia, care te ghidează teh-
nic pe gratis. Rezultatul final al
muncii e un modul la un astfel de
proiect, ajungi contribuitor la un
proiect open source. Eu nu am
participat ca student la Google
Summer of Code, am fost numai
mentor deoarece, când am fost
studentă, tot timpul trecea pe
lângă mine perioada înscrierii.

Sergiu Dumitriu a fost primul care
a participat, în 2005, când a fost
student. A fost profesor la noi,
acum e doctorand în Franţa. Mai
târziu nişte colegi de-ai mei au
participat la un editor de diagrame
UML (ArgoUML) şi în fiecare an au
fost candidaturi şi studenţi mulţi la
noi la XWiki.

Oricum, tot timpul trecea pe langă
mine. Era primăvară, undeva în
martie - aprilie se făcea selecţia şi
e doar o săptămână înscrierea.
Vedeam mail-ul şi tot timpul spu-
neam că lasă, că mă uit mai în-
colo, că acum trebuie să termin un
laborator.

E bine să ai timp ca student să ri-
dici ochii din calculator, să participi
la programe, să profiţi de lucrurile
astea. Trebuie să gândeşti pe ter-
men lung, că laboratorul de mâine
are o prioritate mai mică decât

Google Summer of Code. Eu întot-
deauna îl ratam din cauză că lu-
cram la laboratorul de maine. Cu
ce mă ajută ca am luat 10 pe linie,
Google Summer of Code m-ar fi
ajutat mai mult.

Ce faceţi la XWiki?

Sunt dezvoltator Java pentru web.
În general, dezvoltăm aplicaţia
XWiki care e scrisă în Java. E un
Wiki, precum MediaWiki, numai că
are capabilităţi mult mai avansate
de extensibilitate. Poţi să creezi
aplicaţii direct din browser, poţi să
defineşti tipuri de date, îţi permite
să faci aplicaţii mai puternice
decât un Wiki oarecare, care e
numai o colecţie de documente.
Este o platformă de dezvoltare
colaborativă de aplicații pe Web.

Aspectul open source îţi aduce
contribuitori care sunt acolo de
dragul codului, al colaborării. De
dragul faptului că vor să facă un
proiect. Avem aşa vreo doi. Nu
sunt angajaţi, nu sunt plătiţi, sunt
contribuitori open source curaţi. E
un spirit open source cu care
lumea contribuie la un proiect.

Ce părere aveţi despre servi-
ciul în timpul facultăţii?

Eram şi încă sunt contra. În facul-
tate e fain, lucrezi în trei limbaje în
acelaşi timp într-un semestru. La
serviciu nu poţi să faci asta. Acolo
lucrezi la un singur lucru şi trebuie
să iasa perfect de la un capăt la
altul. În facultate îţi permiţi să laşi
unele lucruri la stadiul de prototip.
Poţi să te axezi să dezvolţi partea
care te interesează pe tine. Îţi per-
mite mult mai multă flxibilitiate. Pe
când la serviciu se întâmplă să stai
trei zile să fugăreşti un singur bug.
Experimentarea din timpul
facultății dezvoltă un profil de dez-
voltator mult mai bun și mai flexi-
bil, pe când lucrul la serviciu te
plafonează, te limitează la o
singură carieră posibilă.

E frumos cât eşti în perioada asta
în care înveţi. Trebuie să experi-
mentezi cât mai mult. Să stai la fa-
cultate şi să vezi cât mai multe
lucruri. Totuși, la partea cu experi-

mentatul - ridicaţi ochii din
tastatură! Însă nu umblaţi prin ba-
ruri, de exemplu, de dragul expe-
rimentatului. Dacă staţi toată ziua
în bar nu se cheamă că
experimentaţi, se cheamă că staţi
toată ziua în bar.

Un sfat pentru studenţi

Profitaţi de faptul că aveţi oameni
care pot să vă înveţe lucruri. Stiu
c-aţi auzit asta de o sută de ori.
Dar profitaţi de faptul că sunt oa-
meni care vor să vă raspundă la
întrebări. Niciunul dintre profesorii
din facultatea de informatică nu s-
a supărat vreodată dacă s-a dus
un student la el să îl intrebe ceva.
În schimb studenţii nu se duc, ei
vor doar să treacă.

Ar trebui ca studenţii să îşi
definească mai bine priorităţile, aş
zice, şi să-şi asume responsabilita-
tea lor. Să afle ce vor să facă, dacă
au venit la facultatea asta doar
pentru că le-a zis mama că la fa-
cultatea asta se câştigă bine,
atunci...

E destul de vocaţională informa-
tica, trebuie să îţi placă. Cred că
am cunoscut o singură personă
care reuşeşte să facă informatica
la nivel înalt fără nepărat să îi
placă. E o persoană extrem de
bine pregătită, o tipă foarte
inteligentă, ar putea să facă orice
dacă şi-ar pune în cap. Şi poate să

facă asta chiar dacă nu e pasiunea
ei de o viaţă. Dar asta e destul de
greu. 

Aşa cum vă spuneam la laborato-
rul unu, e mult mai uşor la proiec-
tele de la web dacă îţi şi place să
îl faci. Când îl alegi nu te uiţi dacă
pe ăsta o sa iau puncte mai multe,
dacă ăsta e mai uşor. Vreau să îl
văd gata sau nu? Dacă vreau să îl
văd gata o sa fie mult mai uşor.

Hobby-uri, timp liber

Încerc să fac cât mai mult sport.
Iarna pasiunea mea este mersul la
patinoar. Drept dovadă genunchii
mei sunt albaştri. Şi nu din cauza
blugilor, ci din cauza unor vânătăi
căpătate acolo. Vara încerc să joc
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ajungi tu, ca student, să
lucrezi cu oameni foarte

bine pregătiţi tehnic

materii preferate - IP și
TW

laboratorul de mâine are o
prioritate mai mică decât
Google Summer of Code

open source îţi aduce con-
tribuitori care sunt acolo

de dragul codului

la serviciu se întâmplă să
stai trei zile să fugăreşti

un bug

muzica... este viaţa mea.

atâtea lucruri!
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cât mai mult tenis de câmp. Ca
orice om normal, mă uit la filme,
încerc să citesc cât mai multe lu-
cruri pe marele Internet despre
domeniul meu.

Sunt o mulţime de lucruri pe care
vreau să le fac. Sunt tot felul de
tehnologii, de proiecte cu care
veau să mă joc. De exemplu, Mo-
zilla are tot felul de aplicaţii (Add-
ons, Ubiquity), care îţi permit să
hackui repede diverse aplicaţii
micuţe în browser. Sunt atâtea lu-
cruri pe care vreu să le experi-
mentez, dar nu am timp.

În general, cărţile mele sunt la
nivel de tren, avion, autobuz. Îmi
place beletristica. Mie nu îmi place
să citesc cărţi de informatică, in-
formatica se citeşte de pe internet.
Îmi place să citesc literatură. În
general cărţi realiste. Acuma citesc
Fowles, ”Iubita locotenentului
francez” e foarte draguţ scrisă.

Muzica... este viaţa mea. Ascult
multă muzică. Ascult muzică când
scriu cod, când merg pe stradă.
Două luni de zile nu am avut
încărcător la iPod. A fost tragic. Nu
aveam muzică pe stradă. Ascult
rock. Şi muzică franţuzească, de
pe vremea tatălui meu: Edit Piaf,
Jaque Brel, Georges Brassens. Şi
nu mai ascult Killers de când sunt
main stream. Killers sunau atât de
bine când nu erau main stream.
Oricum, ascult muzică tot timpul.
La mine tot timpul cântă  ceva.

Materiile preferate

Aaa, ce trădători sunteți, acum ar
trebui să spun că a domnului
Buraga, nu? Dacă ar trebui să pun
două chestii foarte sus, aș pune IP,
cu domnii Gheorghieș. Am învățat
o grămadă de lucuri în semestrul
ăla. Și Rețelele și Web-ul, cu
modul în care preda domnul
Buraga. E atât de tare să nu
adormi la un curs! E fain, te ține în
priză și ești atent, ești acolo. Iar
proiectele au fost foarte intere-
sante. Te uitai pe listă și spuneai
“eu vreau să fac cinci de aici, nu
se poate să fac cinci dintre ele??”.

Ah, şi cum aş fi putut să uit, cur-
surile domnului Ciortuz (de
învăţare automată, acum la ma-
ster cred şi bioinformatică în anul
III) şi felul în care sunt explicate:
e o combinaţie bună de algoritmi
interesanţi (adică “teorie”) pe baza
cărora se pot construi sisteme
utile în viaţa reală (adica
“practică”), explicate impecabil –
cred că cele mai bune explicaţii pe
care le-am primit vreodata la
vreun curs – totul făcut corect şi
riguros, ce poţi să vrei mai bun de
atât?

Profesorul preferat
& fază comică

Da, domnul Buraga. Chiar este
foarte fun. Chiar dacă pare fioros,
e de treabă și foarte drăguț. 

La noi a fost ok, și acum la fel însă
pe vremea când facusem eu, auzi-
sem foarte multe legende.

A fost foarte tare când am venit în
anul III la primul laborator de
rețele - făceam cu dumnealui. Și
ne-a dat să facem un program în C
sub Linux, pe serverul facultății.
Tocmai se schimbaseră admin-ul și
niște setări pe conturile
studenților. Iar eu dădusem un
fork în buclă, astfel încât se făceau
procese în arbore. Și s-a dus. Pe
vremea adminului vechi, numărul
de procese creat de un student din
contul lui era limitat la 20; acum
nu mai e limitat accesul, aşa încât
am putut face ce-am vrut în cont.
Astfel că toți colegii mei care lu-
crau pe Fenrir au început să se ex-
prime verbal despre performanţa
serverului. Și domnul Buraga, care
era la catedră, lângă mine, a văzut
la mine consola plină de print-uri
de la buclă și m-a dat de gol,
cumva amuzându-se pe tema ne-
fericirii mele. Asta nu părea a fi
bine ca o primă impresie. După
aia, cam 4 laboratoare la rând,
venea la laborator și mai aducea
vorba din când în când - ”fork în
buclă”.

Și auzisem tot felul de povești. Au-
zisem că e misogin, că are nu știu

ce cu fetele și mă gândeam că o
sa îmi fie greu. Și mai era pe vre-
mea mea legenda că dacă ai 10 pe
linie, nicio problemă - până la
Buraga, care o să te pice. A fost
un mister mare pentru mine și
după aia l-am cunoscut și mi-am
dat seama că e un profesor foarte
tare.

Lumea e speriată că e speriată.
Acum, depinde și de obiective.
Normal că ești speriat de un om
care pică dacă tu vrei doar să
treci.

Părere despre ASII

ASII... e foarte bine că există. Eu
nu am fost în ASII. Din cauză că
era o reacţie la perioada liceului,
fiind şi în liceu tot stil 10 pe linie,
am tot fost implicată în toate.
Eram şefa de clasă. La facultate nu
mai vroiam să fiu implicată în
nimic. Vroiam doar să fiu un om
normal care merge la şcoală. De

asta nu m-am înscris în ASII când
am început.

Despre ASII am o părere bună. E
bine să existe o asociaţie
studenţească care e activă, care
are diverse proiecte, e normal să
fie aşa. De exemplu, dacă ai
initiaţivă, vrei să faci ceva, să or-
ganizezi ceva, e foarte bine că te
poţi duce la colegii tăi de la ASII.
Chiar dacă tu nu eşti în ASII, zici
că uite, mi-a venit ideea asta,
ajutaţi-mă să o pun în practică. Şi
ca profesor la fel.

Ziarul de ASII

Îl citesc tot timpul. În general,
când trec prin școală și dau de un
ziar, îl înhaț și plec cu el.

Andrada CONSTANTINIUC,
anul II

andra.constantiniuc@asii.ro

&

Ștefan ENACHE,
anul I

stefan.enache@asii.ro

din semestrul doi al anului
II am tot avut 10 pe linie

căminul te învaţă să
dormi chiar daca lângă

tine e discotecă

e atât de tare să nu
adormi la un curs!

normal că ești speriat de
un om care pică dacă tu

vrei doar să treci
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Cel mai simplu ar fi să încerci
și să te convingi singur.

Adică, testezi fiecare antivirus (va-
rianta trial), vezi ce iți oferă fie-
care, cât de repede scanează, cât
de multe resurse ocupă, cam cât
de bine stă cu detecția și
dezinfecția, etc. În final le compari
și încerci să alegi unul, care ți se
pare cel mai potrivit pentru tine, și
cumperi varianta full (sau, varianta
mult mai realistă, cauți să-l crack-
uiești).

Uşor de zis, greu de făcut, căci pe
piață există la ora actuală peste 30
de soluții de securitate, una mai
bună ca cealaltă. Nu vă speriați
prea tare: din fericire, există des-

tul de multe organizații, persoane
acreditate, reviste de specialitate,
care fac periodic teste pe produ-
sele antivirus de pe piață, și plu-
blică review-uri detaliate despre
fiecare produs în parte,
evidențiindu-le atât părțile bune,
cât și părțile mai puțin bune.

O primă metodă de filtare a listei
din care alegem este să consultăm
site-ul Microsoft și să analizăm
lista de produse compatibile cu fie-
care versiune de Windows în
parte. Însă această listă prezintă
doar produsele compatibile cu o
anumită variantă de Windows, nu
le analizează pe fiecare în parte.

Primul lucru la care ne gândim
când vine vorba de un antivirus e
detecția. Vrem ca acesta să aibă o
detecție cât mai bună, dar toto-
dată să nu dea alarme false (nu e
deloc plăcut să ne trezim că fișiere
de prin sistemul de operare sau de
prin programele pe care le folosim
în mod frecvent sunt detectate ca
viruși).

Ideal ar fi ca această detecție să
fie proactivă. Adică, în momentul
în care apare un virus nou, să fie
detectat de antivirusul pe care îl

folosim, să nu fie nevoie ca mai
întai să ajungă fișierul la firma de
securitate și abia apoi să apară și
la noi un update pentru respecti-
vul virus. Dacă totuși acest lucru
se întamplă, ar fi de dorit ca timpul
scurs între apariția virusului și in-
troducerea detecției pentru el să
fie cât mai mic.

Trebuie avută în vedere și „pute-
rea” de dezinfecție a antivirusului.
Nu e suficient că detectează un
malware, trebuie să fie capabil să
și curețe sistemul.

Un alt criteriu de stabilire a
performanțelor unui antivirus ar fi
resursele necesare. Unii antiviruși
sunt ceva mai gurmanzi, au nevoie
de destul de multă memorie și
ocupă ceva mai mult din procesor,
dar dacă dispunem de un sistem
performant, s-ar putea să nu ne
deranjeze prea tare acest lucru.

De asemenea, viteza de scanare e
foarte importantă. Nu e deloc plă-
cut să vezi că o scanare pe un
hard de 320gb durează jumătate
de zi. E cam ciudat să vrei să sca-
nezi laptopul şi să trebuiască ne-
apărat să îl ții băgat în priză că nu
ține bateria cât durează o scanare
full.

Nu trebuie uitată nici interfața pro-
dusului, și anume: cât este ea de
„prietenoasă”, cât este de ușor de
utilizat, cât de intuitive sunt co-
menzile etc. Ar mai putea fi
menționate și alte funcționalități
gen parental control, criptarea
conversației de messenger, anti-
phishing, anti-spam, rulare în
game mode etc. Însă acestea sunt
mult mai puțin importante față de
primele criterii enunţate mai sus.

Unul dintre primele site-uri ce ar
trebui consultate înainte de alege-
rea unui antivirus este
virusbtn.com. Aici găsiți știri des-
pre ultimii viruși, teste compara-
tive între produsele de securitate
de pe piața, plusuri și minusuri
pentru fiecare în parte.

Un alt site unde pot fi găsite
comparații foarte relevante este
av-comparatives.org. Cei de la Av-
Comparatives efectuează teste pe
loturi foarte mari de fișiere (de or-
dinul milioanelor) și acordă califi-
cative în funcție de rata de
detecție și de numărul de alarme
false. Trebuie menționat că numă-

rul produselor antivirus care sunt
testate de aceștia este limitat, re-
cent fiind crescut la 20 (cele mai
importante 20 produse de pe
piața).

Cei de la PC Security Labs (pcse-
curitylabs.net) au și ei aceeași
preocupare – comparații între
antiviruși, dar aceștia target-ează
în special activitatea malware în
țările din Asia. De asemenea, și în
revista PC Magazine se găsesc re-
view-uri detaliate despre principa-
lii antiviruși de pe piață.

Atenție: dacă antivirusul tău nu
detectează niciun virus, nu e
100% sigur că sistemul e curat.
Este posibil să ai infiltrați în sistem
viruși nedetectați de antivirusul pe
care îl folosești (lucru foarte posi-
bil mai ales în cazul în care
folosești un antivirus free).

Marius BARAT, anul III

marius.barat@asii.ro

Cum să îți alegi
antivirusul potrivit?

IphoneOS poate fi considerat unul
dintre cele mai sigure sisteme de ope-
rare aparute până acum, dar se pare
că și acesta poate fi compromis de
malware. 

Cred că ar trebui să încep cu ce înseamnă
de fapt “crack-uirea” IPhone-ului, pentru că
acest lucru stă la baza creatorilor de mal-
ware.

Termenul folosit de cunoscuți este de fapt
JAILBREAK, lucru care permite unui utiliza-
tor să își instaleze și să execute programe
care nu sunt verificate de Apple. După lan-
sarea IPhone-ului şi implicit a sistemului de
operare aferent acestuia, a durat doar 3 luni
până a aparut prima metodă pentru jail-
break. Schimbarea puternică a venit odata
cu apariţia IPhoneOS 2.0, pentru că un grup
de dezvoltatori s-au grupat formând IP-
hone Dev Team, lansând aplicaţia

Pwnage Tool, care folosea chiar o inter-
faţă grafică pentru aşa ceva. 

Odată realizată execuţia oricărui program
creat pentru IPhone-uri, calea pentru viruşi
a fost deschisă către unul dintre cele mai si-
gure sisteme de operare.

Primul astfel de virus a apărut întâi în Aus-
tralia şi nu avea consecinţe grave, mai mult
dorind să arate vulnerabilitatea acestui sis-
tem de operare. Numele lui este Ikee, iar
creatorul a avut grijă ca acesta să fie uşor
de recunoscut: are drept consecinţă schim-
barea wallpaper-ului cu o poză a lui Rick As-
tley şi având drept mesaj: “ikee is never
gonna give you up”.

Pentru a arăta cât de uşor este să exploatezi
sitemul de operare, creatorul Ikee a publi-
cat sursele pe internet, conţinând mesaje
precum: “People are stupid, and this is to
prove it so” sau “It’s not that hard, guys”.

Acesta se răspândeşte prin accesarea unui
anumit link de Youtube, un videoclip al
aceluiaşi Rick Astley, urmând ca apoi să se
folosească de IPhone-urile infectate pentru
a accesa alte asemenea dispozitive cu
aceeaşi vulnerabilitate, unde îşi copiază
fişierele necesare determinând infectarea şi
a “gazdelor” respective.

Nu toate IPhone-urile sunt vulnerabile la un
astfel de atac, doar cele care au fost “jail-
breaked”, deoarece au instalat o aplicaţie
pentru remote, prin SSH şi parola. Pentru
userul root la SSH nu a fost schimbată,
rămânând cea presetată.

După puţin timp, a apărut următoare
variantă pentru acest virus, având de data
aceasta conotaţii mult mai maliţioase decât
versiunea sa anterioară: schimbă parola
presetata de la SSH, se conecteaza la un
server HTTP şi trimite date preţioase ale uti-
lizatorului, printre care se regăseau în gen-
eral şi informaţii bancare. 

De data aceasta, creatorul nu a mai atât de
dornic să îşi “expună” codul sursă pentru
varianta “îmbunătăţită”, dar s-au observat
condiţii de instalare asemănătoare cu cele
din versiunea anterioară.

Pentru a arăta că există astfel de exploatări
chiar în sistemul de operare, un expert în
securitate de la Apple a creat o aplicaţie
care se folosea de o vulnerabilitate în siste-
mul de trimitere/citire SMS, reuşind astfel
să controleze alte Iphone-uri. Vulnerabilita-
tea a fost rezolvată de Apple ziua urmă-
toare.

Adrian POPESCU, anul III

adrian.popescu@asii.ro 

IPhone - compromis de malware

peste 30 de soluții
de securitate

detecție proactivă

„puterea” de dezinfecție a
antivirusului resursele necesare

viteza de scanare

interfața produsului

virusbtn.com,
av-comparatives.org,

pcsecuritylabs.net

IPhone Dev Team & Pwnage Tool
se răspândeşte prin accesarea
unui anumit link de Youtube

vulnerabilitatea a fost rezolvată
de Apple ziua următoare

Ikee - schimbă wallpaperul
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SUDOKU CROSSWORDS
Cine vine?

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

Verticală
PRIMAVARA,INGHETATA, SENIN,
VESELIE, INFLORESTE, FRUMOS

Orizontală

PETALE, GHIOCEL, CULOARE,
MUGUR, SOARE, VIATA, PAR-

CURI, ALBASTRU, COPOU,
VERDE, PLIMBARE, LALELE

Se face un studiu să se determine
randamentul studenților din toată
lumea. Se merge în Statele Unite
cu o carte. Aici studenții spun că
vor fi gata de examen într-o lună.
Se merge în Franta cu aceeași
carte. Aici studenții spun că o
învață în 2 săptămâni. Apoi, se
bate la o ușă de cămin din Româ-
nia, de unde iese un student mah-
mur, obosit și vai de capul lui. Ia
cartea, se uită puțin la ea, intră in-
apoi în cameră și începe să strige:
Băieți, trezirea, mâine avem exa-
men!

BANCURI
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Jocul a fost lansat pentru
prima oară acum câțiva ani în
Ungaria, devenind foarte pop-
ular în rândul “internauților”.

Varianta ungurească o găsiți pe
www.honfoglalo.hu, site-ul fiind în
prezent în administrarea celor de
la T-Online, divizia de net a celor
de la Deutsche Telekom din Un-
garia.

Fenomenul Conquiztador a „lovit”
România de la sfârşitul anului
2006. A pornit ca o afacere de
apartament a clujeanului Lucian
Iancu şi a ajuns, la începutul anu-
lui 2008, un succes de proporţii. 

100.000 de vizitatori şi 10 milioane
de afişări zilnic au adus “Conquiz-

tador” pe primul loc în topul celor
mai accesate site-uri româneşti de
divertisment, conform trafic.ro.

Jocul este simplu: doi sau mai
mulţi concurenti se luptă pentru a
cuceri România, pe o hartă
împărţita pe regiuni sau judeţe.
Lupta se face cu informaţii de
cultură generală. Cel care dă cel
mai bun răspuns la întrebarea
generată de joc, castigă teritoriu.

Avand un mare success în randul
românilor de toate vârstele, a în-
ceput să devină un punct de in-
teres și pentru hackerii din
România. Cred că este cea mai
controversată aplicație web din ul-
timii ani în România. Iar pe unii i-
a enervat în așa fel jocul, încât au
creat un program care arată
răspunsurile corecte la întrebări.

Una din versiunile a Conquiztador
Hack a fost creată utilizând o bază

de date MySQL și un progrămel ce
face legătura între joc și baza de
date. 

Modul de funcționare este foarte
simplu: scriptul citește întrebarea
și o caută în baza de date. Dacă
întrebarea este găsită, se va afișa
răspunsul. Dacă nu, scriptul va
aștepta răspunsul și va uploada în-
trebarea, respectiv răspunsul, în
baza de date.

Aplicația Conquiztador este
dezvoltată în flash, ceea ce
înseamnă că aplicația trebuie să
citească dintr-un anumit loc între-
barile, răspunsurile, numele
jucătorilor. Acele atribute trebuiesc
memorate în anumite variabile,
deci dacă aflam acele variabile,
vom putea într-un fel să controlăm
informația (întrebările,
răspunsurile).

Scriptul nostru nu face altceva
decât să citească acea informație
din variabile, să o verifice, să o
caute în baza de date și să ne
afișeze răspunsul într-un timp mai
mic de 10  secunde. Asta ne per-
mite să răspundem corect la
întrebări fără prea multă bătaie de
cap. 

Dat fiind că jocul încă folosește
flashul, vulnerabilitatea încă există
și va exista.

Un demo al programului poate fi
vizualizat pe trilulilu.ro/NightKhaos
- Conquiztador Hack. 

Vali MĂLINOIU, anul I

vali.malinoiu@asii.ro

Conquiztador

a pornit ca o afacere
de apartament

100.000 de vizitatori şi 10
milioane de afişări zilnic

lupta se face cu
informaţii de cultură

generală

trilulilu.ro/NightKhaos

WEBs15

În perioada 21 – 27 martie Facultatea
de Informatică a fost gazda celei de-a
XI-a ediţie a conferinţei internaţionale
ştinţifice  “CICLing – International
Conference on Intelligent Text Pro-
cessing and Computational Linguis-
tics”.

Evenimentul a avut loc in Aula Magna “Mihai
Eminescu” a Universității Alexandru Ioan
Cuza.

Seria de conferințe CICLing a fost inițiată de
către profesorul Alexander Gelbukh și are
printre temele principale de interes lingvis-
tica computațională, procesarea limbajului
natural, procesarea și recunoașterea vor-
birii.

Ediția CICLing 2010 a fost co-organizată de
Facultatea de Informatică, UAIC Iași, și de
Laboratorul de procesare a textului și a
limbajului natural al National Polytechnic
Institute din Mexic.

La ediţia din anul acesta au fost prezenţi
aproximativ 80 de cercetători de la facultăţi
din toată lumea. Aceştia  şi-au prezentat
lucrările din domeniul precesării limbajului
natural pe parcursul a celor 4 zile de
prezentări.

Printre cercetătorii prezenţi menţionăm pe
James Pustejovsky (Brandeis University,
Massachusetts, SUA) şi Shuly Wintner (Uni-
versity of Haifa, Israel). În programul
conferinţei au fost incluse şi trei excursii în

care au vizat atracţiile turistice ale zonei.
Duminică a fost excursia în zona Neamţ, iar
miercuri a fost rândul Braşovului.

Reamintim faptul că luni, 29 Martie,  se va
desfăşura evenimentul PROMISE (Pro-
cessing ROmanian in Multilingual, Interop-
erational and Scalable Environments) în sala
C309 din cadrul Facultăţii de Informatică.

Vor fi prezentate lucrări de procesare a lim-
bajului natural ale cercetătorilor români din
ţară şi dispora. Mai multe detalii, precum si
transmisia live, puteţi găsi la adresa
http://profs.info.uaic.ro/~promise2010/ .

Organizatorii locali ai evenimentului –
Lenuţa Alboaie, Ciprian Amariei, Sabin
Buraga, Dan Cristea, Corina Forăscu și Vlad
Rădulescu, voluntari din cadrul ASII,
studenţi din cadrul facultăţii şi nu în ultimul
rând Fundația Alumni Universitatea Al. I.
Cuza din Iași.

Alin ALEXANDRU, anul III

CICLing & PROMISE

prezentările au fost
transmise în direct pe

profs.info.uaic.ro/~cilcing2010
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Sau altfel spus, un mix foarte avanta-
jos și interesant între camera video și
proiector. 

Poți filma, face poze apoi le poți proiecta
cu ajutorul videoproiectorului încorporat.
Unde mai pui că este și portabil și îl poți
avea oricând la îndemână!

Creat de AIPTEK, Pocket Cinema Z20 dis-
pune de un display color cu diagonala de
2.4’’ , o rezoluție de 1280:720, camera de
5 megapixeli. Are capacitatea de a me-

mora un film de 1 oră în calitate HD. Me-
moria internă este de 2GB, dar poate fi
extinsă până la 32 GB cu ajutorul micro-
cardurilor SD.

De asemenea, dispune de o telecomandă
cu care se poate accesa proiectorul. Im-
aginea proiectată ajunge până la 65’’ (160
cm). Avantajul Pocket Cinema Z20 este că
poate fi conectat la DVD Player, console de
jocuri sau laptopuri. Pocket Cinema Z20
poate fi comandat la prețul de 349 euro.
Așteptăm să vedem care va fi impactul
acestui produs pe piață mai ales că are și
adaptor pentru iPhone.

Ionuț RAILEANU, anul II
daniel.raileanu@asii.ro
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Pocket Cinema Z20
până la 32 GB

rezoluție de 1280:720

camera de 5 megapixeli

display color cu diagonala
de 2.4’’

REDACȚIA
ZIARULUI

De câte ori nu ni s-a întâmplat să
avem nevoie de telefonul mobil dar să
nu ne mai țină bateria? De câte ori ai
rămas fără baterie la laptop și nici nu
aveai o sursă de curent prin preajmă?

La aceste probleme vine în ajutor o compa-
nie japoneză, Ambien Tec, care ne propune
un gadget interesant. Un dispozitiv portabil,
ușor de utilizat și destul de mic încât să în-
capă în buzunar, un dispozitiv care produce

energie electrică folosind energia solară.

Este format din 4 palete care se pot plia ori
desfășura asemenea unui evantai (Solar
Fold ori Solar Fan), palete care cuprind
aproximativ 1900 de minicelule ce captează
energia de la Soare. La eficiență este rezo-
nabil, având în vedere că în 10 minute pro-
duce suficientă energie astfel încât să
permită o convorbire de 3 minute de pe un
iPhone.

Deocamdată acest dispozitiv este disponibil
doar în Japonia și se anunță a fi un ajutor
de apreciat pentru momentele în care rămâi
fără energie la unul din aparatele folosite
zilnic (telefon, laptop, etc).

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

Ambien Tec’s Solar Fold
and Solar Fan

dispozitiv portabil

Marele beneficiu al energiei so-
lare este că : 

Energia solară poate fi reînnoită.
Nu trebuie să ne facem griji pen-
tru epuizarea resurselor soarelui
sau de exploatarea la maxim a

acestora. Soarele este o sursă cu
o durata de viață nelimitată.

aproximativ 1900 de minicelule
ce captează energia de la Soare

în 10 minute produce energie cât
să permită o convorbire de 3 mi-

nute de pe un iPhone
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