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Vasile Alaiba: ”Din momentul în care am descoperit programarea, în clasa a VI-a,
am ştiut că acesta este destinul meu!“

Vesel și dinamic, domnul profesor Vasile Alaiba ni s-a părut persoana ideală pentru interviul din această
lună primăvăratică.
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Lifestyle

The Ninth Gate

Un thriller horror, plin de
mistere și semnificații ce
stârnesc curiozități și le
amplifică până la
deznodământ.
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Activități ASII

FII Competition 2010

Obiectivul general al
proiectului este încura-
jarea studenților să
formeze echipe și să lu-
creze la dezvoltarea unei
soluții software propusă
de firme de renume din
domeniul IT.
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Gaming

Diablo III

Un joc de acţiune de tip
role-playing game, cu
tematică „dark fantasy.
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Conexiuni, Paralelism şi
simetrie, Curaj, Şah mat

DigiPhoto 2010
- Pic your world! -

4 mai - 31 mai
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Anul acesta, Asociația
Studenților Informaticieni
Ieșeni organizează cea de-a
VI-a ediție a concursului on-
line de fotografie digitală
DigiPhoto, reușind astfel să
ducă tradiția mai departe.

Dacă te întrebi ce s-a întâmplat
anul trecut, îți pot da câteva cifre
pentru a îți face o idee: am avut
2000 de participanţi cu 1400 de
poze rămase în competiţie, au fost
peste 9000 de vizitatori unici (din
statisticile serverului) și 450.000
de pagini accesate pe site, iar anul

acesta scopul nostru este ca nu-
merele să crească.

De-a lungul vieții socializezi cu di-
ferite persoane, cu unele închegi
relații de prietenie, cu altele
stabilești relații profesionale, dar
primele legături care le ai sunt cele
de familie: cu mama, cu tatăl, cu
bunicii. Pe măsură ce crești, des-
coperi iubirea. Dar nu numai atât!
Zi de zi observăm lumea ce ne în-

conjoară și observăm tot felul de
conexiuni. Tu cum vezi lumea?

Secțiunile din cadrul ediției 2010
sunt Conexiuni, Paralelism şi sime-
trie, Curaj, iar ca o noutate în
acest an, nelipsita secțiune de Ma-
nipulare digitală va avea o temă
proprie și anume Şah mat, unde
vrem să te vedem cum surprinzi
diverse situații limită în care sun-
tem puși constant atât noi oame-
nii, cât și restul viețuitoarelor. Prin
alegerea acestor categorii am vrut
să lăsăm cale liberă imaginației
pentru a te lăsa pe tine să îți alegi
lumea prin fotografie, după cum
ne îndeamnă și sloganul de anul
acesta: Pic your world! 

Juriul de specialitate, compus din
domnii Ozolin Duşa, Radu Anecu-
laesi de la ProImage și Adrian
Cuba de la Focus Mariaj, va pre-
mia în cadrul fiecărei categorii cele
mai bune lucrari cu premiile I, II,
III si 2 mențiuni. De asemenea, se
va acorda si un premiu de popula-

ritate, conform voturilor utilizato-
rilor de pe site, având astfel peste
20 de beneficiari direcți ai concur-
sului.

Așa că ai o nouă misiune: să foto-
grafiezi, să uploadezi începând de
pe 4 până pe 31 mai și să câștigi.
Pregătește-ți aparatul de fotogra-

fiat și nu uita să vii la gala finală
de pe 28 mai în Aula Magna a
Universității Alexandru Ioan Cuza
pentru a lua parte la workshop.

Andreea Hilohe, anul III
Coordonator DigiPhoto 2010

elena.hilohe@asii.ro

Tu cum vezi lumea?
Ai o nouă 

misiune:

DigiPhoto!

juriul de specialitate

Fii cu ochii
pe 

DigiPhoto!
site: digiphoto.asii.ro
blog: asii.ro/digiphoto

twitter:
twitter.com/ASII_DigiPhoto

facebook:
facebook.com/digiphoto.asii

● Conexiuni

● Paralelism

&
simetrie

● Curaj

● Şah mat
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FII Competition 2010
Obiectivul general al proiectului este
încurajarea studenților să formeze
echipe și să lucreze la dezvoltarea
unei soluții software propusă de firme
de renume din domeniul IT.

Obiective specifice

Unul dintre obiectivele specifice este orga-
nizarea unei competiții IT la care sa se în-
scrie echipe de studenți (1-4 persoane),
competiție în cadrul căreia vor concura cu
soluțiile dezvoltate. 

FII Competition dorește să creeze un cadru
propice de formare profesională a
participanților în vederea pregătirii lor pen-
tru a fi integrați în piața muncii. Și, nu în ul-
timul rând, să pună în contact a firmele din
domeniul IT cu studenți și elevi de elită în
vederea continuării colaborării. 

Grupul ţintă

Este format din studenții Facultății de
Informatică din cadrul UAIC Iași și elevii
liceelor cu profil real din zona Moldovei.

Se dorește motivarea studenților și elevilor
spre dezvoltare personală, cu accent pe
spirit de competiție și profesionalism, prin
implicarea lor în activități extracuriculare. Se
urmărește nu doar premierea din punct de

vedere material a studenților și elevilor, ci și
o apreciere a proiectelor câștigătoare în
cadrul admiterii la Facultatea de Informatică
din Iași și în cadrul activităților desfășurate
la unele discipline conexe – de exemplu,
prin oferirea de puncte bonus sau luarea lor
în conside-rare în cadrul evaluării pe par-
curs, semestriale.

De asemenea, experiența în cadrul FIICom-
petition va încuraja implicarea studenților și
a elevilor în alte activități asemănătoare. Un
factor benefic care nu trebuie neglijat este
relația care se stabilește între grupul țintă și
posibilii viitori angajatori. 

O firmă din joc este AYON, care a propus
un proiect mare - o librarie in care sa se
poata adauga continut -documente- in di-
verse formate si care sa proceseze continu-
tul acestora, incadrandu-le in categorii.

Prima etapă

Va fi cea destinată elevilor de liceu din clasa
a 12-a. Practic, aceștia vor participa la un
concurs de tip turneu. Va fi un concurs on-
line, în care aceștia vor primi diverse prob-
leme pentru rezolvare.

Premiile vor include o bursă la FII, în cazul
în care se vor înscrie aici.

Elevii - probabil viitori studenți ai facultății
noastre - vor fi premiați la deschiderea an-
ului universitar, când li se vor oferi medaliile,
premiile și diplomele.

A doua etapă

Va fi destinată exclusiv studenților facultății
noastre. Aceștia vor participa practic la un

concurs de proiecte individual, sau în
echipă, în funcție de proiectul/proiectele
alese. Perioada de desfășurare va fi în
vacanța de vară. Premiile vor fi în bani,
componente PC, monitoare LCD, șepci,
cărți. Evident, vom oferi medalii și diplome
tuturor celor care și-au câștigat locul pe
podium.

Alexandru BĂETU, anul III
coordonator FII Competition

alexandru.baetu@asii.ro

pune în contact a firmele din
domeniul IT cu studenți și elevi

echipe de 1-4 persoane

a doua etapă - pentru studenții
de la FII

AYON - o firmă din joc

prima etapă - pentru elevi

destinată elevilor din clasa a
12-a și studenților

premiile vor include
o bursă la FII

concurs de tip turneu

perioada de desfășurare - în
vacanța de vară
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Un creion. O nucă. Un
plic. O calimară. O
jucărie. O cutie. Un cd
stricat. O ascuţitoare. Un
suport de lumânare.
Două lumânări. Un curier
prăfuit. Un miros de-Ar-
mani pe terminate. O
chitară. Un măr. Un cac-
tus. Un balon spart. Un
pc. Multe foi. Goale.

Toată averea mea.

E vânt de moarte-afară
Un vânt sălbatic şi scârbit.

Îmi scutură copacii
Şi îţi sărută tâmpla

Cu flori albe.
Îmi sparge tăcerea

Şi geamurile
Din clădirea mea

FII profanată.
Vânt de moarte

Şi ploi acide.
Natura se razbună

Pe mine.

Căutare binară

Gânditor trecând Bacăul
Mă trezesc în zone

gălăţene,

Cele mai uitate gânduri
Îmi tresar din căutare.

Mă trezesc într-o maşină
Una mică, foarte neagră

Stând în dreapta integrării
Într-un frig îngrozitor.

Ancre

mai pleacă, mai vine
dar mereu se întoarce
şi eu mereu o aştept
ca la prima plecare.

Bagajele-i sunt mereu
pregătite,

i le pregătesc eu.
mai pleacă, mai vine
ca la prima plecare.

iar eu o aştept.
mereu.

o astept
chiar şi atunci când ştiu

că nu se va mai întoarce.

Florin VANCEA, anul III
contact@florinvancea.com 

Pentru niciunul dintre noi,
studenți la Info, nu mai este
ceva anormal să stăm mai mult
de 10 ore pe zi în fața calcula-
torului.

Conștient de această exagerare ești
când auzi de la prieteni ai tăi,
stundeți în alte părți, plângându-se
că trebuie să reducă numărul mare
de ore pe care îl petrec ei la calcu-
lator – adică... 4! Îți vine să râzi
când te gândești la cele 10+ ale
tale.

Conștient de daune devii atunci
când vezi că de fapt nu mai vezi
bine, când simți cum te doare
spatele ca pe un om de 50 de ani –
tu având abia 20.

Dacă te regăsești în paragrafele de
mai sus, atunci trebuie să știi ceva:
FII merge la jogging! Și te invită și
pe tine să-ți aerisești mintea la 30
de minute de mișcare.

Pentru a anula o parte din daunele
provocate de pasiunea pentru cal-

culatoare, un grup de aproximativ
10 studenți de la Info își rup în
fiecare seară jumătate de oră din
timp pentru a alerga Copoul. 

Zilnic, la ora 21, la intrarea în par-
cul Copou. Be there!

Andrada CONSTANTINIUC

Concertele lunii Mai

Ducu Bertzi - Palatului Culturii Iași, 1 mai

Trooper, Trupa Veche, Viţa De Vie, Urma, Iris,
E.M.I.L. – Vama Veche, 1 mai

Semnal M - Palatului Culturii Iași, 2 mai
Mircea Baniciu - Palatului Culturii Iași, 4 mai
Zdob și Zdub - Palatului Culturii Iași, 7 mai

Goran Bregovic - Palatului Culturii Iași, 9 mai

AC/DC – Piața Constituției, Bucuresti, 16 mai

Miruna GROSARIU

EpsilonEcarim

Do you
jog?

Program cultural al lunii Mai
Ateneul Tătăraşi

21 mai: Concurs de interpretare musicală “Fii vedeta Iaşului”, orele
18:00
1 - 16 mai: expoziţie de fotografie “Iarna trecută”, orele 18:00

Opera Naţională Română

6 mai: “Rigoletto”, Casa de Cultură a Studenţilor, orele 19:00
12 mai: “Bărbierul din Sevilla”, Sala: Ateneul Tătăraşi, orele 19:00

Filarmonica 

4 mai: concert cameral din Ciclul “Haydn – Mozart – Bartok” IV,
orele 19:00
7 mai: concert simfonic, orele 19:00
14  mai: concert simfonic, orele 19:00
18 mai: concertul absolvenţilor Colegiului Naţional de Artă 

„O. Băncilă”, orele 19:00
21, 28 mai: concert vocal-simfonic organizat în colaborare cu

Ambasada Italiei la Bucureşti, orele 19:00

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

FII merge la jogging!

ora 21, la intrarea în
parcul Copou
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Din seria filmelor despre obsesii, i-a
venit rândul lui The Ninth Gate, un
thriller horror, plin de mistere și
semnificații ce stârnesc curiozități și le
amplifică până la deznodământ.

The Ninth Gate (A Noua Poartă) este o carte
din care au mai rămas doar trei exemplare
în întreaga lume, iar Dean Corso (Johnny
Depp) este un “detectiv profesionist de cărți
rare”. Boris Balkan este un bogat colecționar
de cărți pe tema diavolului, precum și
deținătorul uneia din cele trei exemplare ale
The Ninth Gate of the Kingdom of Shadows,
care crede cu convingere în puterile pe care
aceasta le are. Publicată în 1666, cartea se

presupune a conține nouă invocații sata-
nice, bazată fiind pe un text scris de Lucifer
în persoană. Boris este sigur că, interpretate
corect, aceste invocaţii duc la deschiderea
porţilor lumii întunericului. Însă bănuiește
că doar una dintre cele trei copii rămase
este autentică.

Ușor de motivat printr-un onorariu tentant,
Dean Corso este angajat de Balkan să
găsească celelalte două copii ale cărții, pier-
dute prin Europa de Vest, să compare cele
trei exemplare, să verifice care este cea
autentică, și să i-o aducă, cu orice preț.
Odată ce a acceptat, Corso intră fără să știe
într-un labirint ciudat, înfricoșător, de morți
suspecte și întâlniri stranii, din care nu îi
este permis să iasă.

Primul la care merge Corso este fostul pro-
prietar al cărții lui Balkan, un bibliofil ce s-a
sinucis în ziua de după ce a vândut cartea.
Primele coincidențe ciudate încep să apară,
precum și primele reticențe ale lui Corso.
Persoana peste care o găsește aici este
văduva acestuia, mult prea interesată să re-
cuperarea cărții.

Straniul și macabrul încep să apară și ele,

când un prieten de-al lui Corso, căruia i-a
încredințat exemplarul lui Balkan, este ucis
pus într-o poziție exactă cu una desenată în
carte. Aici ne dăm seama că mai mulți sunt
în căutarea celor trei exemplare.

Una dintre cărți se află la o bătrână ce
deține cea mai impresionantă colecție de
cărți despre Diavol, care i-a dedicat acestuia
întreaga ei viață. Moare și ea, și exemplarul
său odată cu ea, într-un incendiu. Însă
înainte de asta, Corso reușește să compare
cele două cărți, remarcând o serie de
diferențe între ele, cărăra încearcă să le
găsească explicația și proiecția în lumea
reală.

Al treilea exemplar ajunge în mâinile sale
doar pe jumătate, căci cealaltă parte a fost
și ea mistuită de flăcări. Bineînțeles, și pro-
prietarul acesteia moare.

Pe tot parcursul filmului Corso este fie
urmărit de persoane ciudate, fie este pe
punctul să fie ucis, fie dă mereu peste o
prezență feminină, necesară ca filmul să
devină mai incitant.

Ce se întâmplă atunci când foile relevante

invocațiilor ajung în mâna lui Balkan vă las
pe voi să descoperiți. Vizionare plăcută!

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

The Ninth Gate

”Aveam intenţia ca eroul meu, Con-
chis, să joace mai multe roluri, măşti
ale diverselor imagini pe care oamenii
şi le fac despre divinitate: de la una
supranaturală până la cea ştiinţifică” -
John Fowles

Începutul cărţii ni-l prezintă pe protagonist
şi narator, Nicholas Urfe, un tânăr absolvent
de Oxford. Având probleme în a sta foarte
mult timp în acelaşi loc şi în a se ataşa de
oameni, Urfe acceptă un post de profesor
de engleza pe o insulă grecească izolată,
pentru a fugi de viaţa sa londoneză şi de o
relaţie eşuata de iubire. 

Viaţa pe insula îi pare iniţial lipsită de eve-
nimente interesante, pana când ajunge sa
îl cunoască pe Maurice Conchis, un milionar
excentric, deţinător al unei vaste proprietaţi
situate într-un capăt al insulei.

Fiecare vizită facută batrânului va aduce cu
sine o amintire sau întâmplare a gazdei,
însoţită de fenomene inexplicabile. Pe pro-
prietatea lui Conchis încep să apară perso-

naje ciudate, mitologice, femei din alte vea-
curi, poveştile lui Conchis prind viaţă, şi se
dezvoltă o multitudine de scenarii. Nemai-
fiind capabil să distingă ceea ce este teatru
de ceea ce este real, Nicholas începe să
înţeleagă că personajul principal al
întamplărilor nu mai este Conchis, ci el
însuşi. 

Tot aici o întâlneşte pe Julie, o femeie

misterioasă de care se îndrăgosteşte, deşi
aceasta împleteşte frânturile de adevăr cu
minciuni, şi oscilează între a-l iubi şi a-l res-
pinge. Incertitudinea protagonistului este
accentuată de către June, sora geamană a
Juliei, care va veni mereu cu un alt adevăr,
diferit de a lui Julie si a lui Conchis , eroul
ajungând să nu mai poată distinge graniţa
dintre adevăr şi minciună.

Conchis îşi crează propria sa lume, pune în
scenă un „joc de-a Dumnezeu” şi urmăreşte
cu sânge rece participanţii, actori cu sau
fără voia lor.

Forţa cărţii stă atât în interminabilele răstur-
nări de situaţie, cât şi în numeroasele trăiri
exploatate şi analizate: speranţă, teamă,
dragoste, frică, curaj. 

Cititorul, alături de Nicholas, ajunge să ex-
perimenteze toată această gamă de senti-
mente, culminând în anumite scene cu un
sentiment de paranoia, că nimic din realita-
tea noastră înconjurătoare nu este ceea ce
pare. Tensiunea creată este înnebunitoare,
iar sentimentele sunt pe post de cobai, stu-
diate şi analizate.
Deşi titlul v-ar putea induce în eroare, nu

este vorba despre un roman fantastic, ci
despre unul psihologic. Nici măcar dimen-
siunile sale vaste nu constituie un impedi-
ment: oricine reuşeşte să pătrundă în
acţiunea acestui roman se va afla în impo-
sibilitatea de a renunţa la lectura sa. Pentru
că dincolo de povestea uneori frustrant de
misterioasa, Fowles ne face conştienţi de
pericolul în care ne aflăm şi noi, de uşurinţa
cu care putem fi manipulaţi şi determinaţi
să credem ceea ce vor alţii să credem.

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

John Fowles – Magicianul

speranţă, teamă, dragoste,
frică, curaj

nu este un roman fantastic, ci
unul psihologic

participanţii - actori cu
sau fără voia lor

personaje ciudate, mitologice

Urfe acceptă un post de profesor
de engleza pe o insulă grecească

izolată

un sentiment de paranoia

cartea se presupune a conține
nouă invocații satanice

Dean Corso este un “detectiv pro-
fesionist de cărți rare”

labirint de morți suspecte și întâl-
niri stranii

Boris Balkan este colecționar de
cărți pe tema diavolului
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Folkustic
- niște oameni și muzica lor -

scopul de a ajunge la sufletul omului

folkustic.blogspot.com

Păşind de-a lungul străzii Lăpuş-
neanu, un iz subtil de carte te învă-
luie.

Vine în mare parte de la teancurile de
cărţi vechi presărate pe alocuri pe la an-
ticariate, dar, undeva pitită, se află libră-
ria-cafenea Avant-garde, unde parfumul
de cafea bună şi ceai aburind se ames-
tecă lin cu cel al cărţilor noi ce stau cu-
minţi în raft, aşteptând să fie răsfoite.

De cum intri, te întâmpină acorduri ar-
monioase care te transportă într-un loc
unde timpul şi spaţiul îşi pierd coordona-
tele. Aici, veacuri diferite se întâlnesc, iar
locuri îndepărtate îşi găsesc un punct
comun. Agăţate de pereţi, deasupra bi-
bliotecilor, desene mâzgălite parcă de o
mână de copil te frapează prin linii sim-
ple şi jucăuşe, îndemnându-te să cauţi
totuşi în spatele lor profunzimea gându-
lui cu care au fost create.

În primele rafturi din dreapta, lângă
hărţi, ghiduri turistice, dicţionare şi al-
bume despre Iaşii de altădată, informa-
ticianul din noi poate găsi niscaiva hrană
intelectuală între copertele cărţilor de

programare. Mergând mai departe, pa-
ginile despre arhitectură şi design alu-
necă spre pictură, iar apoi îmbină religia
şi filosofia. Revenind la aspecte mai prac-
tice, rafturile ce urmează reunesc econo-
mia, jurnalismul, psihologia şi istoria. 

La peretele din mijloc, lângă uşa ce duce
spre cafeneaua din spate, e locul cărţilor
pentru copii, punând la un loc fantezii din
cele mai năstruşnice şi mai colorate. Te
întâlneşti cu acele povestiri clasice care
ţi-au luminat copilăria, iar, printre aces-
tea, se ivesc şi câteva titluri recente, ale
autorilor contemporani, într-o încercare
de a zugrăvi noi şi noi lumi magice, spre
deliciul celor mici. 
De-a lungul peretelui din stânga te aş-

teaptă o călătorie ameţitoare prin teatru,
poezie şi pagini deosebite de proză, în-
cărcate fie de dulceaţă şi romantism, fie
de ironie înţepătoare şi sarcasm, fie de
gingăşie şi candoare, fie de cruzime şi
duritate, după cum condeiul fiecărui
scriitor se îndoaie şi alunecă pe ritmul în
care acesta simte viaţa ce o aşterne pe
hârtie. Nume notorii umplu rafturile cu
opere de calitate, care s-au impus în
timp sau a căror valoare a fost atestată
prin diversele premii cu care au fost dis-
tinse.

Pe măsură ce ochii îţi fug din raft în raft,
ritmurile care îţi mângâie auzul se
schimbă, de la fragmente clasice spre re-
frene retro şi, pe neaşteptate, chiar ver-
suri de Greenday: 

Do you have the time to listen to me
whine about nothing and everything all

at once?
I am one of those melodramatic fools,

neurotic to the bone, no doubt about it.

Chiar în mijlocul încăperii, lângă DVD-uri
cu filme de excepţie, o colecţie bogată
de muzică din toate epocile îţi face cu

ochiul. Debussy, Bach, Bhrams, Strauss
la un loc cu Edith Piaf, Rod Stewart, dar
şi artişti autohtoni, precum Anda Călugă-
reanu, Gil Dobrică, Ada Milea, Iris sau
Phoenix. Un cocktail sofisticat de stiluri
şi curente, pregătit întocmai pentru ca
oricine să poate găsi o aromă care să-i
fie pe plac.
În stânga casei, lângă vitrină, punguţe
cu diverse soiuri de ceai împrăştie din mi-
resmele lor plăcute. Felurite agende co-

lorate şi fanteziste îţi atrag privirile. În
dreapta, numeroase suveniruri, jocuri,
seturi de şah chinezesc şi cuburi Rubick
ingenioase din lemn aşteaptă dornice să
îţi testeze iscusinţa şi, totodată, să tre-
zească curiozitatea copilului jucăuş din
tine.

După ce plăteşti domnişoarei amabile de
la casă, mai poţi zăbovi câteva clipe în
cămăruţa din spate, la una din cele cinci
măsuţe, odată folosite pentru cusut. Aici,
te urmăresc desene precum cele din li-
brărie şi aceeaşi atmosferă de clasic îm-
binat cu modern. Din meniul bogat în
sortimente de ceai şi cafea, sigur găseşti
ceva care să fie pe măsura gustului cărţii
pe care vrei să o răsfoieşti. Lectură plă-
cută!

Cristina ŞERBAN, anul I

o ceaşcă fierbinte 
la o carte bună

Anda Călugăreanu, Ada Milea,
Iris sau Phoenix

librariaavant-garde.ro

filme, muzică, ceai, suveniruri

Debussy, Bach, Strauss,
Edith Piaf, Rod Stewart
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Avant-garde
căci cărţile bune au nevoie de gust bun

Vineri, 23 aprilie, a avut loc la Casa de Cul-
tură a Studenților a patra ediție a evenimen-
tului Folkustic.

Au cântat folkiști precum Paul Arva sau Dinu
Olărașu (cel care interpretează “imnul” festivalului
Folk You).

Ce găsești acolo?

După cum spune și sloganul, “niște oameni și muz-
ica lor”. Folkustic este un spectacol unde iubitorii
de folk merg să asculte gândurile unor oameni,
transpuse pe note de chiatre.

Artiștii de aici sunt niște oameni simpli, cu inimă
mare, ce-și impărtășesc convingerile prin piesele
pe care le cântă. La Folkustic poți asculta atât
compoziții personale, cât și cover-uri ale formațiilor
mari de folk din România.Accentul se pune pe sen-
timentele pe care versurile transmit celor din pub-
lic. Iar ceea ce se transmite este impresionant!
Scopul cântecelor folk este acela de a ajunge la su-
fletul omului, de a-l marca sau schimba într-un fel
sau altul, sau pur și simplu de a-l face să
zâmbească.

Folkul are capacitatea de a te induce în stari pro-
funde de tristețe, dar și de a te scoate din ele. Totul
depinde de ceea ce cântărețul are de transmis. De
aceea acest spectacol mai este numit “spectacol cu
oameni, pentru oameni”.

Despre ei, despre muzica lor și evenimentele marca
Folkustic puteți afla de pe folkustic.blogspot.com

Andrada CONSTANTINIUC, anul II

andra.constantiniuc@asii.ro

Uită-te la acest film să vezi cât de
mult însemană bucuria pentru cei
ce privesc lumea prin mâinile lor!

Black este un film despre o domnişoară
angloindiană, Michelle McNelly, cu două
lipsuri majore - vederea şi auzul. Scufun-
dată în lumea ei întunecată, se luptă zil-
nic cu o viaţă nevăzută şi necunsocută.
Singura ei scăpare este un fost profesor
uitat de lume, Debraj Sahai, care se
ocupase de copii cu astfel de probleme.
Datorită unei suferinţe asemănătoare pe

care a îndurat-o din pricina propriei sale
fiice, Debraj, sau „Teacher”,găseşte pu-
terea de care are nevoie pentru a o
aduce pe Michelle la normalitate. 

Filmul se desfăşoară ca o poveste în po-
veste şi are un curs, oarecum ciclic. Sim-
bolul ninsorii pe care Michelle o gustă cu
atât entuziasm marchează începutul şi
sfârşitul poveştii. Ajunsă la maturitate,

ea îşi povesteşte viaţa alături de tutorele
ei, pe care de mult îl pierduse şi se ruga
să-l regăsească. Într-una din zilele cu bi-
necuvântata ninsoare, bătrânul apare
lângă fântâna unde Michelle învăţase pri-
mul ei cuvânt, apă. Acum, Teacher era
cel orb şi necunoscător, el o uitase pe
eleva sa aproape complet, datorită bolii
Alzheimer. E rândul lui Michelle să-l
aducă pe dragul ei prieten la lumină, aşa
cum o făcuse dânsul odată, când îi ofe-
rise mâinele sale drept privire şi glas
pentru micuţa copilă.

Anamaria Ciucanu, anul II

Black
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vorbește despre lucruri
obișnuite într-un mod

umoristic

desene realizate de
Asociația Vector din Iași

în cadrul proiectului de
cultură socială cARTier

în Tătărași, lângă
magazinul Flux

Gary Brooks - tocmai ieșit
dintr-o căsnicie de 15 ani

tachinări între personaje

Lifestyles7

Ajuns la ce-l de-al doilea
sezon, Gary Unmarried devine
cu repeziciune unul din
preferatele publicului de
peste ocean.

Având un umor clasic bazat pe
glume și tachinări între person-
ajele principale, serialul se
aseamănă foarte mult cu Two and
a Half Men, având avantajul de a
fi mai original și mai bine scris.

Povestea este una destul de
simplă: personajul principal, Gary
Brooks, tocmai ieșit dintr-o

căsnicie de 15 ani, încearcă să
găsească armonia între slujba sa,
custudia celor doi copii preadoles-
centi, fosta soție și iubita sa nouă.

Astfel, de cele mai multe ori prob-
lemele apar de la fosta soție care
este în continuare destul de activă
în viața lui Gary, fiind de multe ori
persoana cu care se tachinează.
Ca orice personă divorțată, el încă
încearcă să se adapteze
schimbărilor ce se petrec în jurul
lui lui și situțiilor noi în care se află.

Jay Mohr, actorul ce îl
interpretează pe Gary, este pentru
majoritatea telespectatorilor un
necunoscut, deși a avut roluri fugi-
tive în Ghost Whisperer și Satur-
day Night Live. Pe Paula Marshall,
interpreta fostei soții a lui Gary, o
putem încadra în categoria acto-

rilor cu experiență în televiziune,
având roluri în seriale de la Sein-
feld și până la Californication.
Restul actorilor  din serial sunt
total nou veniți în industrie. 

Ca și părere generală, pot spune
doar că serialul nu este unul care
să schimbe industria și să aibă o
audiență fanatică ca Big Bang
Theory sau How I Met Your
Mother. Totuși, este un concept
solid, cu actori talentați și scriitori
foarte buni.

Dacă vrei o comedie directă, fără
subtilități, care să vorbească de-
spre lucruri obișnuite într-un mod
umoristic, poți să apreciezi simpli-
tatea unui serial ca Gary Unmar-
ried. Îl recomand cu caldură, ca pe
un serial pe care îl aștept
săptămânal cu mult interes.

Șerban COZMA, anul III

Gary Unmarried

În anul I de facultate, un
lucru care m-a marcat în Iași
se află în Tătărași, în zona
magazinului Flux, pe espla-
nada Oancea.

M-au impresionat foarte mult
desenele făcute pe blocuri. Ce-i
drept, nu am mai văzut acele
desene timp de 2 ani, dar mi-au
rămas întipărite ca fiind foarte

clare, foarte mari si frumos colo-
rate, unele fiind făcute pe toată
partea laterală a unui bloc.

Ce m-a indignat pe mine acum e
că am întrebat lume din Iași,
lume care a stat în zona Tătărași,
am căutat și pe Google după di-
verse cuvinte cheie și nimic - nu
știa nimeni. Cum să nu știți de
ele când sunt atât de spectacu-
loase?!

Desenele au fost făcute de Aso-
ciaţia Vector din Iaşi, sub coordo-
narea lui Matei Bejenaru și fac
parte din proiectul de cultură so-
cială cARTier, prin care Vector își
propunea să schimbe ceva în
viața monotonă a oamenilor
dintr-un cartier oarecum
mărginaș (Tătărași).

Oricum, eu va sfătuiesc să luați
frumos un tramvai 13 cum plecați
de la facultate și să vă opriți în
stația de lângă magazinul Flux.
Aveți de mers 5 stații de la Uni-
versitate.

Opera care pe mine m-a impre-

sionat cel mai mult (printre altele
și datorită atenției la detaliu) este
cea cu parașutiști, dar trebuie să
mergeţi şi să vedeţi cu ochii
voştri ca să înţelegeţi ce vreau să
spun. Andreea HILOHE, anul III

elena.hilohe@asii.ro

Graffiti de Tătărași
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Vesel și dinamic, domnul pro-
fesor Vasile Alaiba ni s-a părut
persoana ideală pentru inter-
viul din această lună primăvă-
ratică. Dacă ați ales ca
opțional pe acest semestru
ProLog-ul, atunci cu siguranță
îl știți, și mai mult ca sigur i-
ați auzit glumele și bancurile
despre informaticieni.

Ziarul de ASII:
Sunteţi din Iaşi?

Vasile Alaiba: Nu, m-am născut
la Vaslui, din cauza conjuncturii
existente în anii ’80, legat de re-
partizări. Ambii mei părinţi erau ie-
şeni, iar eu la rândul meu am
crescut şi am făcut şcoala în Iaşi:
gimnaziul la Lic. Negruzzi, conti-
nuând, desigur, cu Liceul de Infor-
matică.

Ce vă doreaţi să deveniţi
înainte de a avea tangenţe cu

lumea informaticii?
Am avut norocul să fiu expus sufi-
cient de timpuriu lumii informaticii,
când aveam în jur de 12 ani. Pot
spune că nu mi-am dorit niciodată
să fac altceva. Din momentul în
care am descoperit programarea,
în clasa a 6-a, am ştiut că acesta
este destinul meu. Din această
cauză am renunţat la a continua li-
ceul la Negruzzi, unde studiase şi
tatăl meu, pentru Liceul de Infor-
matică.

Unde aţi făcut facultatea?
După ce am terminat liceul, sin-
gura opţiune pentru mine era Fa-
cultatea de Informatică. În acea
perioadă era examen de admitere
la algebră şi analiză, iar numărul
de locuri era limitat. Cu puţin timp
înainte de terminarea înscrierilor
am aflat că se depaşiseră 7 candi-
daţi pe loc. Atunci am luat decizia
de a mă înscrie şi la Facultatea de

Matematică, secţia Matematică
aplicată. Această decizie a făcut ca
eu să studiez un an la această sec-
ţie, înainte de a face Informatica.
Deşi nu am terminat Facultatea de
Matematică, nu am regretat nicio-
dată acest an de studii: mi-a oferit
o perspectivă mai formală și orga-
nizată asupra realităţii.

Ce fel de student aţi fost?
Depinde de punctul de vedere. Am
fost un student foarte pasionat de
programare, curios de toate as-
pectele practice pe care le consi-
deram în acel moment a fi
interesante. Dar am fost şi un stu-
dent al extremelor: la unele mate-
rii aveam doar note maxime, la
altele mai puţin. Nu am fost inte-
resat de medii şi nici nu am învăţat
în mod consecvent, iar unele ale-
geri pe care le-am făcut în acea
perioadă am ajuns să le regret mai
târziu sau să conştientizez impor-

tanţa unor informaţii cu mult timp
după ce acestea au fost predate.
Aş mai adăuga şi faptul că eram
convins că nu voi fi niciodată pro-
fesor!

În ce aţi făcut masterul?
Am facut Master în Managementul
Proiectelor la Facultatea de Comu-
nicare şi Relaţii Publice a Şcolii Na-
ţionale de Stiinţe Politice şi
Administrative Bucureşti. Am ales
acest master deoarece consider că
Managementul Proiectelor, şi în
general unele noţiuni de economie
şi administrare a afacerilor, sunt
necesare unui programator intere-
sat de a face o carieră într-un
mediu competitiv.

De câţi ani predaţi în FII?
Cum aţi ajuns profesor aici?

În ultimul an de facultate, în 2003,
am avut ocazia să lucrez cu dl.
prof. Masalagiu la materia Specifi-
carea şi verificarea sistemelor
reale, care se preda atunci în anul
IV. Rezultatele proiectului de se-
mestru au fost suficient de bune,
încât am publicat împreună un ar-
ticol. El m-a invitat să rămân, să
predau la laborator TLA+ (logica
temporală a acţiunilor). Pentru
prima dată am predat în semestrul
al II-lea al anului universitar 2003
– 2004.

Ce vă place cel mai mult la
meseria de profesor?

Îmi place să lucrez cu studenţii, să
văd că am reuşit să trezesc intere-
sul şi curiozitatea acestora. Să ob-
servi cum cineva înţelege şi să ştii
că ai contribuit la asta este o sursă
de satisfacţii cu totul deosebită. Ca
profesor, indiferent de materia
predată, ai ocazia să influenţezi
destinul multor persoane, să
transmiţi idei şi valori studenţilor
tăi şi să îţi asumi responsabilitatea
pentru impactul pe care acestea ar
putea să îl aibă asupra lor. Eu sper
că am reprezentat o influenţă po-

zitivă şi că am transmis măcar
puţin din pasiunea mea pentru in-
formatică studenţilor mei.

Cum vă înţelegeţi
cu studenţii?

Nu pot spune că am avut vreodată
probleme de comunicare cu stu-
denţii. În general îmi place să plec
de la premiza că ne aflăm cu toţii
în acest loc din diferite motive şi
că fiecare din noi urmăreşte să îşi
atingă obiectivele propuse. Des-
igur, există şi excepţii, dar în ge-
neral eu mă simt destul de
apropiat de studenţi şi nu pot
decât să sper că sentimentul este
reciproc.

Aţi schimba ceva în atitudi-
nea studenţilor?

În primul rând aş adăuga ceva mai
multă curiozitate. Studenţia este o
perioadă de acumulări aşa cum nu
mai există alta în viaţa unui om.
Oportunităţile de a învăţa şi înţe-
lege vor apărea mult mai greu
după absolvire.

Aş mai pune şi ceva mai multă
maturitate şi seriozitate, în sensul
respectării termenelor şi asumării
responsabilităţii şi aş scoate din
atitudine dorinţa de a câştiga prin
înşelăciune, copiind la examene, la
teme, etc.

Ne pregătiţi ceva pentru
licenţa 2011?

În plus faţă de subiectele legate
de logică similare celor propuse şi
anul trecut, şi cele legate de mo-
delarea şi implementarea procese-
lor de afaceri, în acest an am
adăugat câteva teme din zona
dezvoltării aplicaţiilor mobile, în
special pe platforma iPhone OS.

Este un domeniu nou care cred că
merită atenţia noastră şi care cu
siguranţă va căpăta o importanţă
deosebită în domeniul nostru în
următorii ani.

Din momentul în care am descoperit
în clasa a VI-a, am ştiut că acesta este

îmi place când văd că am
reuşit să trezesc interesul
şi curiozitatea studenților

sper că am transmis
măcar puţin din pasiunea
mea pentru informatică

studenţilor mei

eram convins că nu voi fi
niciodată profesor!

am renunţat la liceul
Negruzzi pentru Liceul de

Informatică

aş adăuga ceva mai multă
curiozitate în atitudinea

studenţilor

pentru prima dată am
predat în semestrul 2 al

anului universitar
2003 - 2004

nu mi-am dorit niciodată
să fac altceva decât

informatică

am fost expus destul de
timpuriu lumii informaticii

facultatea de Matematică
mi-a oferit o perspectivă
mai formală și organizată

asupra realităţii



O amintire din FII?
FII reprezintă o parte din viaţa
mea de atât de mult timp încât îmi
este deosebit de greu să nomina-
lizez o singură amintire. 

De unde aveţi puterea să fiţi
atât de energic şi amuzant?

Când sunt în faţa studenţilor simt
că am datoria de a atrage atenţia
şi a o canaliza către scopul labora-
torului sau cursului. Această dato-
rie îmi dă energia necesară,
împreună cu implicarea studenţi-
lor. 

Dacă, de exemplu, la un laborator
nu este nimeni interesat de ceea
ce am de spus, nici eu nu pot să
fiu energic şi să mă implic. Cât
despre amuzant... cred că mă an-
trenez pentru o carieră de stand-
up comedy, în caz că nu mai
merge programarea! (glumesc,
desigur) 

Un sfat pentru studenţi...
Cred că mulţi dintre studenţi au
impresia că trebuie să se speciali-
zeze de pe acum şi să devină „pro-
gramator Java” sau .NET, etc. Fără
a spune că un nivel de specializare
nu este necesar, este prea de-
vreme în carieră pentru a alege o
singură tehnologie şi a te dedica
ei. Un programator complet tre-

buie să fie capabil să lucreze în
orice tip de proiect, indiferent de
natura acestuia. Aceasta implică
să fi fost expus atât la suficiente
tehnologii, cât şi la suficiente con-
cepte teoretice pentru a şti, de
exemplu, dacă o problemă este
rezolvabilă în general sau nu.

Unde lucraţi înafară de FII?
În acest moment principala mea
preocupare este finalizarea docto-
ratului. Acum nu lucrez nicăieri cu
normă plină, însă până în septem-
brie anul trecut am lucrat la Sy-
nygy Europa ca Team leader pe
tehnologii Java. 

Ne sfătuiţi să ne angajăm din
timpul facultăţii (dacă resur-
sele materiale nu ne impun

asta)?
În nici un caz cu norma plină (full-
time). V-aş recomanda mai de-
grabă să vă implicaţi în diverse
proiecte, plătite sau nu, pentru a
câştiga experienţa practică de care
aveţi nevoie.

În ce proiecte sunteţi
implicat?

Sunt implicat în două proiecte,
destul de diferite ca dimensiune şi
natură. Primul este Mobile Touch
(mobiletouch.ro), o firmă dedicată
în exclusivitate dezvoltării de sof-
tware pe platforma iPhone OS, la

care sunt partener.  Proiectul este
relativ la început, dar din toamna
lui 2008, când a fost înfiinţată
firma şi până acum, am reuşit să
formăm o echipă de câţiva progra-
matori pasionaţi de acest dome-
niu. Dorim să atragem şi studenţi
pentru stagii de pregătire, spe-
ranţa mea fiind ca în următorii ani
firma să crească şi să se afirme ca
lider de piaţă pe dezvoltarea de
software pentru smartphones.

Cel de-al doilea proiect este un
site de ştiri numit Stiri de 10 (sti-
ride10.ro). Acest proiect a început
în vara anului trecut, acum echipa
redacţională ajungând la 10 per-
soane. Eu sunt partener în acest
proiect şi mă ocup doar ocazional
de unele aspecte tehnice.

Hobby-uri, muzică - cum vă
petreceţi timpul liber?

Care timp liber? Cred că dacă ziua
ar avea 48 de ore, tot nu mi-ar
ajunge. Îmi place când am ocazia
să conduc, să călătoresc cu ma-
şina. Muzică ascult cam orice, în
general ce se difuzează pe postu-
rile de radio.

Părere despre ASII.
În general despre ASII am o pă-
rere bună, am colaborat în trecut
în mai multe rânduri pentru orga-
nizarea de evenimente împreună

cu Synygy Europa. Cred că misiu-
nea ASII în facultate este una im-
portantă şi implicarea asociaţiei
este vitală pentru acele iniţiative
care sunt conduse de studenţi. Mi-
ar face plăcere să văd că se orga-
nizează mai multe asemenea
iniţiative, cum este de exemplu
FIICompetition.

Citiţi Ziarul de ASII?
Dacă am ocazia, da, îmi face plă-
cere.

Andrada CNONSTANTINIUC,

anul II

andra.constantiniuc@asii.ro
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pentru licență - dezvol-
tare de aplicaţii mobile
(platforma iPhone OS)

studenţia este o perioadă
de acumulări aşa cum nu
mai există alta în viaţă

proiecte: mobiletouch.ro
și stiride10.ro

ca profesor, ai ocazia să
influenţezi destinul

multor persoane

cred că misiunea ASII în
facultate este una

importantă

am fost un student foarte
pasionat de programare și

curios

un programator complet
trebuie să fie capabil să

lucreze în orice tip
de proiect

principala mea
preocupare este

finalizarea doctoratului

programarea,
destinul meu!
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Am lansat împreună cu LiveHosting un
serviciu gratuit de găzduire Web, în
principal pentru studenții ce au nevoie
de acest support pentru proiectele
Web de la școală și pentru dezvolta-
torii profesioniști ce sunt în căutarea
unor servicii de găzduire de calitate în
România.

Serviciul se numește SWH Express și aveţi
pe livehosting.ro o descriere completă a
platformei și instrumentelor incluse. Con-
form descrierii oferite de LiveHosting, “SWH
Express este abonamentul de hosting per-
fect pentru orice website de dimensiuni mici
sau medii dezvoltat cu ASP.NET 2.0 sau
PHP5 și care folosește o bază de date Mi-
crosoft SQL Server sau MySQL”.

Suportă un domeniu și până la 5 sub-
domenii. Dacă nu aveți propriul domeniu
(e.g. myapp.ro), puteți achiziționa unul di-
rect de la LiveHosting sau puteți publica si-
turile în sub-domenii trialhosting.net (e.g.
myapp.trialhosting.net) oferite gratuit de
LiveHosting.

Oferă 1GB spațiu pe disc, trafic lunar până
la 100 GB, 200MB spațiu de stocare în baza
de date.

Serviciul rulează pe cel mai nou server de
la Microsoft – Windows Server 2008 R2 – și
pe cel Internet Information Services (IIS)
7.5, cel mai nou server Web de la Microsoft.
Mergeți pe iis.net pentru a vă pune la punct
cu capabilitățile IIS 7.5. În plus față de plat-

forma pentru aplicații Web, firește că sunt
incluse în SWH Express servicii de bază cum
sunt email, FTP, statistici de trafic etc.

Are un panou de control DotNetPanel cu
ajutorul căruia programatorii își pot config-
ure setările pentru aplicațiile Web găzduite,
precum si suport tehnic ca și pentru ofertele
comerciale plătite: 99,5% SLA, suport L-V
08-22 prin telefon (0356 113395) și email
(suport@livehosting.ro), timp maxim de
răspuns 24 de ore.

Așa cum este proiectat acum, serviciul
suportă circa 1000 de utilizatori la un mo-
ment dat (într-un ciclu de 6 luni de evalu-
are).

Serviciul este oferit de către LiveHosting și
Microsoft participă în promovarea acestui
serviciu. Parteneriatul vine ca urmare a
unor solicitări primite constant din partea
școlilor și dezvoltatorilor profesioniști.

De ce pentru studenți?

Ciclul de viață al proiectelor pentru școală
este mai mic de 6 luni, prin urmare SWH
Express răspunde din plin. Pentru mulți
studenți ar putea fi prima experiență de
lucru cu un mediu de hosting de aplicație
profesional (de la servicii de centre de date
la panou de control pentru administrare și
suport). Instrumentele pe care unii deja le
utilizează (că vin prin MSDN Academic Al-
liance, DreamSpark sau servicii  Express
gratuite ale Visual Studio, SQL Server) se
integrează foarte bine cu SWH Express.
Puteți publica situri direct din Visual Web
Developer, puteți să vă conectați la baza de
date din SQL Server Management Studio,
etc.

După cunoștințele noastre, este primul ser-
viciu de acest tip din România și suntem
împreună deschiși sugestiilor venite din
partea studenților și profesorilor de
tehnologii Web.

De ce pentru profesioniști?

Normal că SWH Express este potrivit și pen-
tru dezvoltatorii profesioniști, dar să vă
așteptați și la alte parteneriate anunțate în
perioada următoare pentru companii ce
dezvoltă în ASP.NET și PHP.

Ce se întâmplă după 6 luni?

Veți primi notificări începând cu 30 de zile
înainte de expirarea perioadei de 180 de
zile. Aveți opțiunea să treceți la un serviciu
plătit (aproximativ 4 eur/lună) și să vă
păstrați aplicațiile online sau să găsiți alter-
native de găzduire. Pe livehosting.ro/con-
tact.aspx aveți acces la toate căile de
comunicare cu partenerii noștri.

Oana-Alexandra NIȚU
Team Lead Microsoft Student Partners

via Todi PRUTEAN
Platform Strategy, Microsoft Romania

pentru orice website de dimensi-
uni mici sau medii dezvoltat cu

ASP.NET 2.0 sau PHP5

suportă circa 1000 de    utiliza-
tori deodată

să ne alegem un proiect în care
să putem pune suflet

trafic lunar până la 100 GB, 200
MB spațiu de stocare în DB

Hosting gratuit
pentru studenți și dezvoltatori profesioniști

Parcă ieri am intrat pe porțile corpu-
lui C, cu teamă legată de ceea ce ur-
mează a fi, pentru noi, facultatea.

Ei bine, pentru unii dintre noi eu trecut pe
nesimțite 2 ani și-am ajuns în punctul pe
care nu demult îl vedeam foarte îndepăr-
tat. Și anume, acela de a trebui să ne ale-
gem licența, profesorul de licență, tema de
licență.

Mulți ne sfătuiesc să alegem ceva care cre-
dem că vom putea dezvolta și mai departe
la master, alții spun că licența nu e mare
lucru – cică e “vrăjeală”. Părerea mea e că
ar trebui să facem din licență mai mult
decât o “vrăjeală”.

Ar trebui să o luăm în serios, să ne alegem
un proiect la care să ținem, în care să
putem pune suflet, un proiect pe care să
vrem să-l vedem gata pentru că e al nos-
tru, nu pentru a scăpa cât mai ușor de
licență. Cel mai bine e să alegem să facem
ceva care ne place! Astfel, totul va fi dis-
tractiv, și nu un stres continuu.

Pe blogul fiistudent.wordpress.com este un
post – FII Licențiat 2011 – care vrea să ne
ajute să ne alegem tema potrivită. Iar pen-
tru cei care nu se regăsesc printre acele
proiecte, sunt încurajați să propună ei idei,
toți profesorii se declară deschiși la ideile
noastre. Doar, curaj!

Da, licența va fi distractivă...

Andrada CONSTANTINIUC, anul II

Licența
2011
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FII Gamedev vă invită să par-

ticipaţi în echipe la prima

competiţie organizată de clu-

bul dezvoltatorilor de jocuri

din cadrul Facultăţii de Infor-

matică din Iaşi, în cadrul Mi-

crosoft Student Partners.

Competiţia vizează în special stu-
denţii la FII şi membrii clubului FII
Gamedev, dar nu se limitează la
aceştia.

Data de început a competiţiei este

17 Aprilie 2010, iar termenul de li-
vrare a proiectelor este 31 Mai
2010.

Se doreşte o mare libertate în
crearea proiectelor, dar se impun
câteva reguli exacte pentru toate
proiectele, pentru ca acestea să
poată fi evaluate în mod echitabil.

Cerinţe generale

Ideile de joc pot fi cât mai intere-
sante şi captivante, nu există nicio
limită la imaginaţia pentru aces-
tea! Apreciem creativitatea şi în-
cercarea de a realiza mecanici noi. 

Jocul poate aparţine oricărui gen,
această alegere rămâne la prefe-
rinţele participanţilor. Iar elemen-
tele grafice şi codul sunt realizate
de participanţi sau preluate de pe
internet, caz în care trebuie speci-
ficată sursa şi trebuie confirmat că
autorul permite folosirea acestora.

Cerinţe tehnice

În primul rând, jocul trebuie reali-
zat în C# cu XNA, în format 2D.

Se urmăresc etapele de dezvoltare
a aplicaţiilor software, cu accent
pe proiectare şi implementare
(diagrame UML, minimum patru
modele de proiectare  distincte,

minimum cinci clase).

Jocul trebuie să permită serializa-
rea opţiunilor (salvarea stării nive-
lului, progresului jucătorului,
setărilor audio/video etc).

În plus, este nevoie de o
documentație într-un document
Word, de minimum trei pagini de
text.

Detalii găsiți pe și pe
fiigamedev.net/proiecte/1st/

Cerinţe pentru membrii
clubului

Pentru înscriere sunt create echipe
speciale pe situl gamedev.ro

Coordonatorul unei echipe trimite
un e-mail clubului la adresa
fiigamedev@gmail.com,  cu su-
biectul [1st FII Gamedev Compe-
tition].

Dacă unii nu reuşesc să-şi formeze

echipe, vor avea ocazia în cadrul
unei întâlniri de pe data de 24
Aprilie 2010.

De ce?

Veţi câştiga multă experienţă, şi
poate un rezultat frumos.

De asemenea, cei mai buni dintre
voi vor câștiga și premii. Vom sta-
bili dacă fiecare concurent doreşte
să participe cu o sumă de bani,
pentru premii mai consistente. To-
todată, nu excludem posibilitatea
unei posibile sponsorizări.

echipa GameDev

și Microsoft Student Partners

1st FII Gamedev Competition

gamedev.ro

twitter.com/fiigamedev

în C# cu XNA, în
format 2D

vizează în special
studenţii la FII

apreciem creativitatea

17 Aprilie - 31 Mai 2010

10-16 mai

În acest an, Universitatea Al.
I. Cuza împlinește 150 de ani
de la înființare.

Cu alte cuvinte, a trecut deja un
secol și jumătate din momentul in-
aunugării învățământului superior
românesc. Iar având în vedere că
la împlinirea a 18 ani sărbătorim 3
zile la rând, atunci când cineva
împlinește 150 de ani se cuvine a
se sărbători un an întreg.

Lucrul acesta se va și întâmpla,
prin organizarea de evenimente
științifice, pentru studenți, pentru

elevi, pentru fiecare, pe întreg par-
cursul anului 2010.

Ziua propriu-zisă de “naștere” este
pe data de 26 octombrie, când vor
avea loc o serie de evenimente
special dedicate Universității, cum
ar fi Ceremonia de dezvelire a plă-
cii aniversare.

Fiecare facultate în parte
pregătește concursuri și festivități
pe domeniul ei, la care noi, mândri
studenți UAIC, suntem invitați să
participăm.

Mai multe aflați de pe situl dedicat
aniversării – 150.uaic.ro

Un eveniment marca UAIC,

Zilele porților deschise a fost

gândit pentru ca elevii

claselor terminale să

interacționeze cu ceea ce

înseamnă facultatea înainte

de a fi deja studenți aici.

Acest proiect vine în completarea

a ceea ce a făcut Caravana Cuza,

adică promovarea Universității.

Așadar, în perioada 10-16 mai,

fiecare dintre cele 15 facultăți ale

UAIC vor avea musafiri, poate vi-

itori colegi de-ai noștri.

Rolul nostru, ca studenți FII, este

de a promova evenimentul printre

cunoscuții interesați, dar și de a fi

niște gazde bune pe parcursul

celor 7 zile de “porți deschise”.

Andrada CONSTANTINIUC,

anul II

andra.constantiniuc@asii.ro

La mulți
ani!

Zilele Porților 
Deschise 2010

EVENIMENTE

marca

UAIC
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Diablo III se apropie
Dacă în articolul trecut am ales să
povestesc despre Starcraft 2 Beta, de
data aceasta m-am gândit să scriu de-
spre un alt joc de la compania Blizzard
Entertainment, şi anume despre Dia-
blo III.

Acesta este un joc de acţiune de tip RPG
(role-playing game) cu tematică „dark fan-
tasy”. Anunţul oficial a fost făcut pe 28 iunie
2008 la Blizzard Entertainment Worldwide
Invitational.

Povestea din Diablo III se desfăşoară în
tărâmul sanctuarului, o lume fantastică şi
întunecată. Această lume a fost salvată în
urmă cu 20 de ani, de către o mână de eroi
curajoşi şi puternici. Războinicii care au
supravieţuit atacului armatei din Burning
Hells, au înnebunit din cauza coşmarurilor,
iar acum este nevoie de o nouă generaţie
de eroi care să se confrunte cu forţele răului
ce ameninţă lumea sanctuarului.

Gameplay-ul va fi asemănător cu cel din Di-
ablo 2, dar noul joc va oferi o experienţă

mult mai bogată şi mai captivantă datorită
noului motor 3D folosit ce va include mediu
destructibil, fizică avansată şi multe alte
funcţii noi.

Jocul va oferi un sistem de misiuni dez-
voltat, un generator de niveluri dar şi o
modalitate de a crea evenimente aleatoare
pe tot parcursul jocului, iar aceste lucruri
vor oferi o experienţă diferită atunci când
jocul va fi reluat. Pe lângă quest-urile din
povestea principală, vor mai exista în plus
şi misiuni specifice fiecărei clase. Diablo III
va mai oferi şi o interactivitate mai mare
datorită noilor elemente distructibile şi ob-
stacolelor care pot fi întoarse împotriva
monştrilor. Toate acestea vor crea o lume
dinamică şi interesantă, cu quest-uri dificile
şi provocatoare.

Diablo III poate fi jucat ca un joc single-
player sau multi-player folosind serviciul
Blizzard Battle.net (ce include numeroase
caracteristici noi), dezvoltat pentru Starcraft
2, dar disponibil şi în Diablo III. Gamerii vor
putea participa oricând la sistemul de
cooperativă împreună cu ceilalţi jucători.

Un nou feature introdus pentru a accelera
gameplay-ul, îl reprezintă orb-urile pentru
viaţă care cad de la monştri, înlocuind
nevoia de a avea o bară pentru poţiuni, care
la rândul ei este substituită cu o bară pentru
skill-uri, lucru ce permite folosirea mai
rapidă a acestora prin intermediul
scurtăturilor de la tastatură. Spre deosebire

de versiunile anterioare, în Diablo III, aurul
poate fi cules doar printr-o simplă atingere
a acestuia.

Caracterele din joc sunt împărţite în 5 clase,
iar dintre acestea doar 4 sunt cunoscute:
Barbarian, Witch Doctor, Wizard şi Monk
(barbarul, vraciul, vrăjitorul şi călugărul).
Barbarul este singurul personaj care se va
întoarce şi care va continua aventura din Di-
ablo 2, restul fiind caractere noi. Faţă de
jocul anterior, în Diablo III fiecare clasă va
avea două genuri, altfel spus jucătorul îşi va
putea alege un caracter masculin sau unul
feminin cu care să joace.

Deşi încă se mai lucrează la joc, din punctul
meu de vedere grafica din Diablo III este
ok, influenţată de World of Warcraft.
Primele screenshot-uri au fost publicate pe
data de 28 iunie 2008, iar la câteva zile
după apariţia acestora, a apărut o petiţie

din partea fanilor deoarece aceştia consid-
erau grafica jocului nefiind destul de realistă
şi că aceasta trebuie modificată. Dar de-
signer-ul Jay Wilson a afirmat faptul că
această grafică a fost realizată în funcţie de
motorul 3D şi dacă ar fi modificată, aceasta
ar consuma foarte multe resurse lucru care
nu este favorabil pentru jucători.

Data lansării încă nu se ştie deoarece, cei
de la Blizzard au precizat faptul că scopul
lor constă în crearea unui joc care să fie dis-
tractiv, echilibrat şi care să atragă un număr
cât mai mare de jucători (adică profitul să
fie cât mai mare dacă am înţeles corect).
Dar ţinând cont că la joc se lucrează încă
din 2001, cel mai probabil acesta va aparea
pe la începutul anului 2011, după lansarea
jocului Starcraft 2.

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

continuare a cunoscutului role-
playing game Diablo 2

quest-uri şi misiuni 
diversificate

sistem de joc dezvoltat şi capti-
vant, prin intermediul Blizzard

Battle.net grafică reuşită cu accente din
WoW

5 clase de caractere, dintre
care 4 sunt noi

disponibil atât pe Windows cât
şi pe Mac OS

Până unde
merge 

pasiunea ta
pentru
jocuri?

sursa 
PCnews.ro
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muzică, artă şi poezie,
fizică, medicină

multe scrieri  sunt
însoţite de imaginile

originale

“să văd cum creşte un
Rare IT Book Room la

noi în facultate!”

rarebookroom.org

Am găsit o comoară şi vreau
să o împart cu voi. O biblio-
tecă ascunsă şi de mult timp
uitată aşteaptă să-i călcaţi
pragul.

Rare Book Room reprezintă o co-
lecţie deosebită de cărţi de mare
valoare, păstrate de-a lungul vre-
mii prin marile biblioteci ale lumii.
Nu mulţi ajung să fie abonaţi la bi-
blioteca Bodleian, la Universitatea
Oxford, dar toţi putem da un clic
pe rarebookroom.org pentru a stu-
dia cărţile prăfuite de pe rafturile
îndepărtate de dincolo de graniţă.

Autori precum Shakespeare, Ben-
jamin Franklin, Galileo Galilei, Ni-
colaus Copernicus îşi „predau”
operele de acum sute de ani inter-
netului. Impresionante sunt şi
operele medievale, unele scrise în
latină, frumos decorate cu picturi

ale timpului respectiv. Site-ul de-
ţine şi manuscrise şi studii în di-
verse domenii, de la muzică, artă
şi poezie, la fizică, medicină şi bo-
tanică.  

În domeniul muzicii îl menţionez
pe Beethoven cu lucrări precum
“Piano Sonata in E Major”, ca po-
vestitor ne încântă Geoffrey
Chaucer cu  ”The Works Now
Newly Imprinted” – 1896.  

Galileo Galilei strigă ”E pur si
muove”  şi demonstrează că Pă-
mântul se învârte  în scrieri pre-
cum ”Istoria e Dimostrazioni
Intorno Alle Macchie Solar” –
1613, iar Gerardus  Mercator  ne
ilustrază un vechi atlas cu
Pământul acum 400 de ani în
”Atlas sive Cosmographicae Medi-
tationes de Fabrica” – 1595. 

Desigur, mult mai multe vă
aşteaptă, singurul dezavantaj fiind
că trebuie să cunoaşteţi franceza
pentru a-l citi pe Samuel Chaplain, 

engleza veche pentru a-l înţelege
pe Shakespeare, germana pentru
a afla despre călătoriile lui Maxim-
ilian Prinz Zu Wied şi matematica
pentru a-l aprecia pe Euclid.  Multe
scrieri  sunt însoţite de imaginile
originale, aşa că motivele de mi-
rare nu au cum să dispară. 

Spor la explorat şi să văd cum
creşte un Rare IT Book Room la
noi în facultate! Eventual pentru
străstrăstranepoţii noştrii care vor

afla 

despre cum arătau laptopurile ac-
cesând internetul prin holograme.  

Anamaria CIUCANU, anul II

anamaria.ciucanu@asii.ro

Rare Book Room

“Am hotărât să nu mai fim pasivi la
cele ce se întâmplă în jurul nostru
și să încercăm să facem ceva”
- spun ei.

Ei sunt un grup de studenți la Facultatea
de Istorie care au ca scop să schimbe
ceva, prin cultură. Ideea lor a fost aceea
de a realiza un blog care să promoveze
cultura în rândul nostru, al studenților,
dar nu numai.

facem-istorie.blogspot.com este pentru ei
ceea ce pentru noi este Ziarul de ASII –
un mijloc de comunicare între studenții
facultății, de a împărtăși idei sau chiar re-
zultate ale cercetărilor. Însă dimensiunea

sa culturală ne indică faptul că acești
studenți sunt ambiționați să facă istorie,
adică să schimbe ceva în jurul lor.

Blogul lor, care poate în curând va deveni
o revistă, este un cerc studențesc online.
În plus, este un fel de provocare de ana-
liză proprie, penru a descoperi potențialul
generației noastre. Pe viitor, nu doar
studenți la Facultatea de Istorie vor con-
tribui, ci noi toți.

Căci istoria se face în toate domeniile.

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

Ei fac istorie

Find: purpose
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Symbian OS este cel mai răs-
pândit sistem de operare pen-
tru dispozitive mobile, fiind
precedat de RIM Blackberry și
IphoneOS.

Cred că mulți dintre voi nu știu că
Symbian OS a fost creat pe bazele
sistemului de operare EPOC, dez-
voltat de Psion încă din 1980,

acesta fiind inițial pe 16 biți,
funcționând atunci doar pe
agende telefonice și pe Palm-uri
cu interfață grafică monocromă.

În iunie 2001 a apărut Symbian
OS-ul dezvoltat inițial pentru
NOKIA, acesta fiind și principalul
client al acestui sistem de operare.
Cred că toți ne amintim de Nokia

9210 Communicator, cu cele 4096
de culori și tastatura qwerty,
acesta fiind primul dispozitiv mobil
care a facilitat de Symbian OS.

Încă de la început, sistemul de
operare suporta multitasking și cu
un SDK public s-a deschis astfel
calea virușilor și pe această plat-
formă. Cei mai periculoși pot fi
considerați password-stealer-ii.

Password-stealer-ii

Prima variantă a acestui virus a
fost creată pentru a arăta produ-
selor anti-virus că nici această
platformă nu este sigură cum era
considerată în 2004. Această
primă variantă a fost trimisă direct
la produsele anti-virus fără a fi
scos la potențialele victime și
codul acestuia fiind făcut public.
Următoarele variante, 14 la număr,
nu au fost așa de publice și au fost
trimise direct la victime.

Ca mod de răspândire se folosește
de neglijența umană. Se folosește
de serviciile de conectare a dispo-
zitivului căutând în rețeaua Blue-
tooth dacă găsește vreun alt

dispozitiv funcționând pe aceeași
versiune de Symbian OS și se
copie ca o nouă aplicație numită
Caribe.

Cum îți dai seamă că ești in-
fectat?

La fiecare pornire a dispozitivului
mobil va apărea un ecran pe care
va scrie “Caribe”. Nu s-au obser-
vat până acuma alte efecte dău-
nătoare pentru victime, doar
scăderea puternic  a bateriei de-
oarece acesta caută continuu să
se răspândescă.

Skulls

Acesta are simptome mult mai
ușor de observat, schimbă
iconițele într-un craniu și șterge o
parte din aplicațiile instalate de
user. Acesta a fost primul virus
care s-a folosit de o vulnerabilitate

a sistemului. 

Cele mai noi variante de Symbian
OS au verificarea aplicațiilor în-
ainte de instalare, un sistem ase-
mănător ca la Iphone OS, însă
sistemul de operare este tot vul-

nerabil.

Cum poți să previi astfel de
infecții ale dispozitivului?

Cred că cel mai important dintre
toate ar fi să nu ne ținem serviciul
de Bluetooth deschis tot timpul.
Iar dacă este chiar nevoie ca
acesta să fie deschis, atunci putem
să-l ținem ascuns de telefoanele
care nu sunt în lista de contacte.

Adrian POPESCU, anul III

adrian.popescu@asii.ro

Symbian OS și viruși
pe Symbian OS

Ai iPhone? Dacă nu, sigur îți dorești
unul, mai ales că de ceva timp sunt la
superpromoție prin unele magazine.

Să presupunem că ai totuși un iPhone.
Toate aplicațiile de pe App Stroe iți fac cu
ochiul, unde mai pui că ai vrea să ai și un
gps, să nu te rătăcești când mergi la facul-
tate cu tramvaiul.

Dacă ai iPhone, ești sigur un împătimit al
internetului și te descurci singurel să ți-l
deblochezi. Și, să vezi și să nu crezi! -
primești un mail de la un prieten (unul in-
fectat, de pe adresa căruia se face spam
cu mailul ăsta), în care ești inștiințat că a
apărut o nouă soluție prin care îți poți de-
bloca jucăria. Super tare, super prieten (ce
te-ai face fără el)! Și nici nu-ți trece prin
cap că ar putea fi un virus, tu știi bine că
pentru jucăriile produse de Apple nu sunt
viruși. 

Tot ce mai ai de făcut e să accesezi linkul
din e-mail, care te duce pe o pagină unde
se găsește aplicația. Tot acolo găsești toți
pașii pe care trebuie să îi urmezi în
acțiunea de “iPhone unlocking”.

Pașii de urmat sunt destul de simpli: îți
conectezi telefonul la calculator, descarci
aplicația și îi dai drumul să ruleze pe
iPhone. Odată descărcat și rulat, fișierul

executabil permite unui malware să ruleze
în background.

Acest malware vine ca un script batch
Windows ce însoţeşte aşa-zisa aplicaţie
pentru deblocarea iPhone. Troianul
încearcă să schimbe adresele IP asociate
cu cele mai frecvent utilizate destinaţii
spre Internet în 188.210.[eliminat]. Acest
lucru permite creatorilor de malware să
redirecteze accesul la anumite pagini către

versiunile proprii de pagini web ce
găzduiesc malware.

Și, cum spuneam la început, tu știi că pen-
tru “jucăriile” de la Apple nu sunt viruși.
Într-o oarecare măsură știi bine, în ideea
că, nu prea sunt viruși, dar încet încet,
încep să apară.

Totuși, de data asta ai avut noroc, iPhone-
ul nu iți este infectat cu niciun virus - doar
calculatorul.

Marius BARAT, anul III

marius.barat@asii.ro

Ai grijă când îți deblochezi iPhone-ul!!

dezvoltat de Psion încă
din 1980, inițial pe 16 biți

se folosesc de 
neglijența umană

password-stealer-ii — cei
mai periculoși

Skulls - schimbă iconițele
într-un craniu și șterge o

parte din aplicații

îți infectează calculatorul prin
iPhone

virus sub formă de aplicație de
deblocarea a iPhone-ului

încet încet, încep să apară viruși
pentru produsele Apple
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SUDOKU LABIRINT

Firmă serioasă angajăm hacker. Vă
rugam să plasați CV-ul pe prima
pagină de la Microsoft.

***

- De ce un calculator nu gândește?

- De Java.

***

Programatorul Butonel Mufă îi
scrie unei tipe pe care a cunoscut-
o pe chat 2 mail-uri de 4 Kb fie-
care, iar userul Gigel Asudatu 5
mail-uri a câte 2 KB. Care va fi tra-
ficul însumat în momentul în care
cei doi vor descoperi că își scriu
unul altuia? 

*** 

Userul Gigel a cunoscut-o pe chat
pe Gogoșica, o tânără de 16 ani,
și a rugat-o să-i trimită poza. De-
oarece Gogoșica nu cunoaște alte
formaturi înafară de .bmp, poza ei
are 15 MB. Gigel are conexiune
Dial-up de 28 Kb, care se întrerupe
la fiecare 20 minute, apoi reconec-
tarea durează 30 minute. Câți ani
va avea Gogoșica când în sfârșit
Gigel îi va descărca poza?

BANCURI

● În stare normală, hackerul
Vasile Jmeckeru’ compune un
virus la trei ore. De la bere, agi-
litatea lui scade cu 20%, de la
gin tonic cu o treime, iar de la
vodcă de două ori. Pe parcursul
zilei de lucru (de 8h), Vasile a
creat doi viruși și jumătate. Ce a
băut el în acea zi?

● Userul Gigel a aflat că hacke-
rul Vasile Jmeckeru’ și-a luat un
CD cu un joc piratat. Deoarece
Gigel nu are CD-ROM, el a hotă-
rât să treaca jocul pe hard cu
ajutorul dischetelor. Conținutul
CD-ului este de 750 MB, volumul
unei dischete de 1.44 MB.
Distanța de la Vasile până la

Gigel este parcursă în jumătate
de oră. De cat timp are nevoie
Gigel, până să-și dea seama că
jocul poate fi lansat doar cu CD-
ul?

***

Atunci când userul Gigel
primește un mail în care i se

promit $10.000 moca, el ur-
mează întocmai și fără excepție
instrucțiunile primite acolo. Ca
rezultat, în ziua următoare
adresa lui ajunge în alte 2 spam-
liste. Ce sumă speră Gigel să
adune moca peste 3 luni? Peste
cât timp va deveni el teoretic
mai bogat decât Bill Gates?



Pentru cei care folosesc mai mult lap-
top-ul, mouse-ul a fost ușor înlocuit cu
touchpad-ul. pentru ceilalți însă,
mouse-ul este acel obiect pe care nu
trece zi să nu punem mâna.

Pe cât de folositor poate fi un mouse, pe
atât de enervant poate deveni la un mo-
ment dat. Click-urile neîntrerupte pe care,
uneori, fără voia noastră suntem obligați să
le dăm, stârnind priviri ascuțite din partea
celor din jur, pot fi acum uitate, odată cu
apariția unui mouse. A unui mouse să zicem

interesant.

O suprafață plană ascuțită în cel mai înalt
punct, cu o grosime de 10 milimetri, wire-
less, ce are ca scop relaxarea mâinii utiliza-
torului. În practică, este un concept foarte
bine de mouse, cu un design deosebit. 

Da, arată bine pentru un mouse și chiar mi-
ar plăcea să îl am...
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click-urile enervante

pot fi acum uitate

suprafață plană, cu o grosime de
10 milimetri, wireless

fabricate din aluminiu
solid și fibră de carbon fo-

losite în armată

REDACȚIA
ZIARULUI

Cumperi această pereche de
căști și o să te țină toată viața!

Cel puțin așa se laudă inventatorii
lor, Sleek Audio, dar pentru 400$
speri să te țină măcar mai mult
decât ultima pereche de căști.

Căștile din imagine sunt fabricate
din aluminiu solid și fibră de car-
bon folosite în armată, acoperite

de silicon pentru a proteja împo-
triva șocurilor. Calitatea audio este
ridicată datorită designului de alu-
miniu folosit.

De vânzare, cât de curând, prețul
unei asemenea perechi de căști va
varia între 350$ și 400$. Pentru
100$ suplimentari, va fi disponibil
și modul wireless. 

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

Un mouse pe care
mi-ar plăcea să îl am

400$

Căștile SA7

USB delicios

Ce să faci cu o memorie 
RAM defectă? -- CERCEI!

Ubutu vs. Windowssursa PCnews.ro


