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Cuvânt înainte

Această lucrare a fost creată cu scopul de a oferi un ajutor celor care doresc să 

folosească Mandriva Linux ca sistem de operare, sau doar să încerce un sistem de 

operare diferit  de Windows. În  paginile  acestui  manual  am încercat să cuprindem 

toate părţile esenţiale ale instalării, configurării şi utilizării Mandriva Linux având în 

vedere  nevoile  unui  utilizator  obişnuit.  Nivelul  de  adresare  este  unul  simplu,  pe 

înţelesul tuturor dar în acelaşi timp gradual, explicaţiile fiind la început simple iar mai 

apoi detaliate pentru o înţelegere sporită şi aprofundare acolo unde este cazul. De 

asemenea, pentru o mai bună familiarizare a utilizatorului cu acest sistem de operare 

şi diversele lui aplicaţii au fost incluse în paginile acestui manual pe lângă texte şi 

multe capturi de ecran. Prin alegerea acestui format pentru alcătuirea manualului s-a 

dorit o mai mare capacitate de transmitere, păstrare şi chiar tipărire a acestuia, astfel 

accesul la informaţii fiind cât mai facil pentru toţi utilizatorii.

Totodată  dorim  să  mulţumim  tuturor  membrilor  comunităţii  Mandriva  din 

România care au ajutat prin ideile, munca şi dăruirea lor la alcătuirea acestei lucrări.

Nu în ultimul rând,  acest manual este o invitaţie adresată utlizatorilor  spre 

aprofundare,  pentru  îmbunătăţirea  utilizării  propriului  computer,  a  sistemului  de 

operare Mandriva Linux, şi a sistemelor de operare de tip Linux în general.

Pentru  orice  sugestii  şi  alte  întrebări  vă  invităm  să  accesaţi  forumul 

Mandrivausers.ro unde puteţi discuta cu autorii prezentului ghid şi nu numai, întreaga 

comunitate oferindu-vă sfaturile şi ajutorul.

Autorii

Înapoi la cuprins
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Despre Linux:

Ce  este  Linux?  Linux  este  un  sistem  de  operare.  Mai  pe  larg,  Linux 
îndeplineşte funcţia de comunicare între diferitele periferice şi utilizator. Adică face 
acelaşi lucru pe care îl face şi Microsoft© Windows©. Diferenţele între cele două sunt 
multe,  şi  nu  fac  obiectul  acestui  ghid.  Vom  prezenta  doar  câteva  dintre  aceste 
deosebiri pentru o înţelegere mai bună. În primul rând Linux este Open Source, adică 
sursă deschisă. Aceasta înseamnă că fiecare utilizator,  indiferent cine este acesta, 
poate  interveni  în  codul  sursă  al  programelor,  poate  să  vadă  cum este  construit 
acesta,  şamd.  Open Source  mai  înseamnă şi  gratuit.  Programele  Open  Source  se 
distribuie sub licenţa  GNU GPL (GNU General  Public  Licence),  pe care o găsiţi  la 
adresa  http://www.roedu.net/default.php?t=site&pgid=138 tradusă în limba română.

Ce este o distribuţie Linux? O altă diferenţă între  Linux şi  Windows este 
varietatea.  În  prezent  există  efectiv  sute  de  distribuţii  Linux,  adică  pachete  de 
programe adunate sub un nume, care compun un sistem de operare Linux (SO Linux). 
Deşi toate acestea sunt Linux, există şi diferenţe între ele, cum ar fi managerul de 
pachete.  Exemple  de  distribuţii  Linux:  Mandriva  Linux (www.mandriva.com), 
Slackware Linux,  Red Hat Linux,  Debian Linux,  Ubuntu Linux, şi multe altele. O listă 
detaliată a distribuţiilor şi alte informaţii găsiţi la adresa  http://distrowatch.com/. O 
altă diferenţă notabilă între Windows şi Linux ar fi aceea că în Linux există distribuţii 
ce pot rula de pe CD sau chiar USB Flash Drive, chiar fără prezenţa unui hard disk. 
Aceste distribuţii se mai numesc Live-CD, respectiv Live-USB.

Ce este un Desktop Environment? Un desktop environment sau DE pe scurt 
este un mediu grafic bazat pe ferestre, asemănător cu Windows. DE face utilizarea 
calculatorului  mult  mai  uşoară,  mai  intuitivă  şi  mai  plăcută.  Spre  deosebire  de 
Windows, Linux are mai multe medii grafice DE, de unde puteţi alege pe cel preferat. 
Cele mai populare sunt KDE şi Gnome. Pentru informaţii suplimentare vizitaţi paginile 
wikipedia corespunzătoare acestor DE: 

   
KDE 

http://ro.wikipedia.org/wiki/KDE, 

 
Gnome 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Gnome.

Înapoi la cuprins
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Instalarea distribuţiei Mandriva Linux 2008.1 Spring

Înainte  de  a  începe  instalarea,  ar  fi  bine  să  verificaţi  erata  de  pe  site-ul 
Mandrivausers.ro,  pentru  a vedea problemele cunoscute şi  rezolvarea lor.  Această 
pagină o găsiţi accesând pagina Erata.

Pentru a putea instala distribuţia  Mandriva Linux 2008.1 Spring, în primul 
rând trebuie să obţinem un CD sau DVD care conţine distribuţia. Pentru aceasta avem 
două posibilităţi: 

1. Comandăm de pe internet un CD/DVD cu distribuţia Mandriva 2008.1. Această 
posibilitate cere cheltuieli. Deşi Mandriva are versiuni gratuite (Mandriva One şi 
Mandriva Free), site-urile specializate cer un anumit preţ pentru a-l trimite, şi 
aceasta pentru cheltuielile de producţie (uzura CD/DVD-writer-ului, CD/DVD-ul 
efectiv pe care se scrie, carcasa în care se trimite, eventualele imprimări pe CD/
DVD, etc), dar şi cheltuielile de poştă sau curierat.

2. Putem să descărcăm noi o imagine iso cu distribuţia şi să o scriem cu unitatea 
noastră de CD/DVD-RW pe un disc. Dezavantajele sunt că avem nevoie de o 
legătură destul de rapidă la internet (varianta Mandriva Free are peste 4GB), 
unitatea de scriere şi discul efectiv.

Să zicem că optăm pentru a doua variantă. În România avem mai multe adrese de 
unde putem descărca imaginea necesară:

● ftp://ftp.gts.lug.ro/mandriva/official/iso/2008.1  

● http://ftp.mandrivausers.ro/pub/mandriva/official/iso/2008.1

● ftp://ftp.iasi.roedu.net/mirrors/ftp.mandrake.com/official/iso/2008.1  

Este important să alegeţi un server din ţară de unde să descărcaţi Mandriva 
deoarece mulţi provideri de internet dau viteză mai mare în reţeaua naţională sau 
metropolitană. 

Să alegem de exemplu adresa:
● ftp://ftp.iasi.roedu.net/mirrors/ftp.mandrake.com/official/iso/2008.1  

După  ce  introduceţi  adresa  de  mai  sus  în  navigatorul  de  internet  (Internet 
Explorer,  Firefox,  Opera  sau  altul)  vă  va  apărea  o  pagină  cu  mai  multe  legături. 
Căutaţi textul mandriva-linux-2008-spring-dvd-i586.iso şi daţi click pe el. Acum, 
navigatorul vă va întreba unde vreţi  să descărcaţi  fişierul. Vă sfătuim să alegeţi o 
partiţie unde aveţi destul loc pentru fişierul de 4,3 GB. Această partiţie nu poate să 
fie FAT/FAT32, deoarece acest tip de partiţie nu suportă fişierele de dimensiuni mari. 

Ar fi  foarte util  să folosiţi  un  manager de descărcări (download manager) 
cum ar  fi  Download Accelerator  Plus,  FlashGet sau FDM (Free Download 
Manager) asta  dacă  folosiţi  Windows,  pentru  ca  descărcarea  să  nu  se 
întrerupă când închideţi calculatorul. Dacă aveţi o conexiune bună şi timp 
destul, puteţi să nu folosiţi manager de descărcări. 

După terminarea descărcării urmează scrierea imaginii pe un DVD. Dar înainte 
de a scrie imaginea pe DVD este important să verficaţi dacă aceasta s-a descărcat 
fără erori. Pentru aceasta consultaţi capitolul  Verificarea imaginilor cu md5sum 
(pagina 55). Ca program de scris  imaginea pe DVD aţi  putea folosi  ImgBurn,  un 
program gratuit, stabil şi foarte folositor pentru această operaţie.

Odată  scrierea  terminată  urmează  instalarea  distribuţiei.  Pentru  a  nu  avea 
surprize vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor aspecte:
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● trebuie  să  aveţi  o  oarecare  experienţă  în  instalarea unui  sistem de operare 
pentru a putea face această operaţie fără absolut nici un ajutor,

● trebuie să ştiţi  ce anume este o partiţie,  ce implică formatarea unei partiţii, 
ştergerea, mutarea etc.

● trebuie să ştiţi cum să lucraţi cu BIOS-ul calculatorului pentru a putea boot-a de 
pe DVD, acţiune necesară pentru a instala Mandriva.

Dacă  unul  sau mai  multe  aspecte  nu vă  sunt  clare,  apelaţi  cu  încredere  la 
forumul de pe www.mandrivausers.ro.

Dacă stăpâniţi aceste cunoştinţe de bază vom trece la instalarea propriu-zisă a 
distribuţiei. Pentru a instala Mandriva, trebuie să aveţi cam 20-30 GB spaţiu liber pe 
hard disk. Spaţiul va fi partiţionat în felul următor:

● 5-10 GB sistemul şi programele (partiţia /),
● 1 GB memoria swap,
● 10-20 GB partiţia /home.

Detalii  despre  aceste  partiţii,  ce  înseamnă  fiecare,  utilitatea  şi  importanţa 
fiecăreia, o găsiţi la capitolul Structura arborelui de directoare din prezenta carte 
(pagina 49).

Trebuie să ştiţi că dimensiunile acestea pot varia, creşte sau scade în funcţie de 
spaţiul  disponibil  pe hard.  Totodată se mai pot face partiţii  suplimentare.  Nu este 
obligatoriu ca partiţiile să existe înainte de începerea instalării cu DVD-ul Mandriva 
2008.1. Acestea se pot crea şi în timpul instalării, deoarece Installer-ul Mandriva are 
încorporat un manager de partiţii.

Înapoi la cuprins
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Acum instalarea:

Introduceţi DVD-ul Mandriva 2008.1 în unitatea de DVD-ROM a calculatorului şi 
daţi restart. BIOS-ul trebuie setat să boot-eze de pe DVD. Totodată, la unele BIOS-uri, 
la  apăsarea  butonului  F11  (sau F12  la  Dell)  apare  un  meniu  cu  unităţile  de  disc 
disponibile, de unde trebuie aleasă unitatea în care se găseşte DVD-ul Mandriva. La 
pornire apare următoarea fereastră:

Uneori, mai ales la computerele mai vechi, este posibil să fie probleme cu 
memoria RAM. DVD-ul de instalare vă pune la dispoziţie funcţia  Memory 
Test.  Practic,  această  funcţie  testează  memoria  RAM  şi  raportează 
eventualele probleme găsite. Această funcţie este utilă prin faptul că oferă 
un plus de siguranţă instalării.
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Alegeţi  opţiunea  Install  Mandriva Linux 2008 Spring on your system  şi  daţi 
Enter. Se încarcă kernelul Linux în RAM, şi după scurt timp apare fereastra următoare, 
de unde alegeţi limba. Este şi limba română la categoria Europe:

AVERTIZARE: Alegerea limbii române poate afecta mai târziu configurarea 
internetului prin PPPoE, dar configurarea va fi totuşi posibilă după terminarea 
instalării, din consolă. Modalitatea aceasta de configurare a internetului prin 
PPPoE va fi detaliată în manual în capitolul Configurarea internetului prin 
PPPoe din consolă (pagina 44).
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După ce alegeţi limba şi daţi  Next, apare convenţia de licenţă. Aici daţi  Accept şi 
apoi Next:

Este de preferat să citiţi convenţia de licenţă înainte de a da Accept.
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Am ajuns la pasul partiţionării. Aici avem trei opţiuni, conform imaginii următoare:

Să le luăm pe rând să vedem ce înseamnă fiecare:
● Use existing partitions: sau în română „foloseşte partiţiile existente”. Dacă 

aveţi  deja  partiţii  Linux  ar  fi  indicat  să  folosiţi  opţiunea  aceasta.  Atenţie 
deosebită trebuie să daţi la cum anume foloseşte installer-ul partiţiile existente. 
Este uneori posibil de exemplu să urmeze să formateze partiţia /home, ceea ce 
nu ar fi deloc indicat dacă aveţi date importante pe ea. 

● Erase and use entire disk:  adică „şterge şi  foloseşte tot  discul”.  Această 
opţiune şterge toate partiţiile existente şi creează un nou set de partiţii. Este 
indicat doar dacă instalaţi pe un calculator sau pe un hard disk nou, sau dacă 
nu mai aveţi nevoie de datele ce au existat înainte pe partiţiile vechi.

● Custom disk partitioning: partiţionare de disc personalizată. Dacă ştiţi cum 
vreţi să arate partiţiile alegeţi varianta aceasta. Ca ghid puteţi folosi ideea de 
partiţionare prezentată anterior.
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Opţiunea a treia, cu 3 partiţii, root, /home şi swap arată aşa:

Pentru  a  înţelege  ce  înseamnă  swap, /,  mount point şi  alte  denumiri, 
consultaţi explicaţiile de la capitolul  Structura arborelui de directoare 
(pagina 49).
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După ce terminaţi de configurat partiţiile, daţi click pe Done, iar pasul următor este 
alegerea unui Desktop Environment. Noi am folosit KDE:

Dacă este prima oară când instalaţi un Linux, şi nu prea aveţi experienţă cu 
instalarea, sau poate nu ştiţi ce Desktop Environment să folosiţi, încercaţi 
KDE. Felul în care arată KDE este mai apropiat de Windows decât Gnome, 
care e apropiat de modul în care arată Mac OS X al celor de la Apple.
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Dacă daţi click pe Custom Install, vă vor apărea mai multe opţiuni de configurare a 
instalării, după cum se vede din imaginea următoare:

După  ce  acumulaţi  o  bază  de  cunoştinţe  despre  Linux,  şi  ce  înseamnă 
fiecare  opţiune,  puteţi  instala  ce  vă  interesează  mai  mult.  Pentru  un 
utilizator mediu de Mandriva Linux ar fi necesare cam toate pachetele de la 
Workstation, niciunul de la Server, şi unul sau mai multe de la Graphical 
Environment.
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După ce v-aţi hotărât ce anume vreţi şi daţi Next, începe instalarea propriu-zisă:

În timpul instalării puteţi urmări ori „reclamele” pe care le prezintă fereastra de 
mai sus, ori daţi click pe Details (detalii) şi puteţi urmări ce pachete se 
instalează precum şi progresul fiecărui pachet în parte:

15 



Ghid Mandriva Linux 2008.1 Spring – www.mandrivausers.ro

Când instalarea este gata, vi  se va cere parola de  root.  Acesta este un utilizator 
special, cu drepturi depline, deci aveţi grijă cui spuneţi parola de root! Totodată veţi 
crea un utilizator cu drepturi normale, denumit în exemplul nostru TUX. Trebuie să 
configuraţi o parolă şi pentru acest utilizator:

Nu este indicat ca parola pentru root şi parola pentru utilizatorul normal să 
fie  identice.  De  asemenea  nu  este  indicat  ca  parola  să  fie  identică  cu 
numele de utilizator.
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După ce aţi furnizat aceste detalii, installer-ul vă prezintă un sumar al operaţiilor ce 
urmează a fi executate. În această fereastră puteţi revizui unele setări înainte de a 
salva configuraţia, prin butonul Configure aferent fiecărei setări:

Nu vă grăbiţi să daţi  Next! Fiţi atent şi la paginile următoare pentru a mai 
face câteva modificări necesare.
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Setarea orei locale. Daţi click pe Configure din dreptul textului Timezone şi apare:

Alegeţi Bucharest / Bucureşti dacă sunteţi în România.
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Şi după ce daţi Next:

Dacă vreţi să nu aveţi probleme ulterior, e indicat să setaţi hardware clock 
set to local time, şi să nu bifaţi Automatic time syncronization (using 
NTP). După ce daţi OK, installer-ul vă va duce înapoi la sumarul instalării.
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Pentru a configura setările referitoare la ţara dumneavoastră, din sumarul instalării 
daţi click pe Regional Settings (setări regionale), şi apare următorul ecran:

Căutaţi România în această listă, selectaţi şi apoi daţi click pe Next. 

Pentru a ajunge mai repede la România în această listă, faceţi click pe o ţară 
şi apoi apăsaţi pe tasta „R”. Aşa veţi ajunge mai repede în zona ţărilor care 
încep cu litera R.
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Din nou de la  sumar,  aveţi  butonul  Customize din  dreptul  categoriei  Keyboard. 
Dacă aveţi tastatură în română sau orice altă limbă decât engleza ar fi bine să daţi 
click pe acest buton. Vă va apărea imaginea următoare:

În exemplu am folosit o tastatură românească. După cum observaţi aceasta poate fi 
de două feluri:  qwerty şi  qwertz.  Diferenţa dintre cele două este că la cea  qwertz 
litera „Z” se află în mijlocul şirului de taste din dreptul tastei TAB, adică acolo unde 
este de obicei litera „Y”. De fapt numele qwerty şi qwertz vin de la şirul de taste de 
după TAB. După ce v-aţi asigurat că toate setările sunt corecte, daţi Next, şi reveniţi 
la sumarul de instalare.
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Acum vine partea mai  interesantă.  Dacă aveţi  internet  prin  PPPoE acum urmează 
configurarea  reţelei.  Daţi  click  pe  Customize  din  dreptul  textului  Network  & 
Internet Configuration. Vă va apărea următoarea imagine:

Aici  daţi  click  pe  DSL 
dacă asta aveţi. DSL de 
regulă  foloseşte 
Romtelecom (ADSL) sau 
RDS  (FiberLink).  Dacă 
aveţi  alt  provider  de 
internet,  sau  alt  tip  de 
conexiune  trebuie  să  o 
configuraţi  altfel decât 
este  prezentat  aici. 
Deci,  după  ce  selectaţi 
DSL daţi  Next, şi apare 
imaginea alăturată:
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După ce selectaţi placa de reţea prin care se va conecta calculatorul la internet (asta 
dacă aveţi mai multe plăci, dacă nu este gata selectată) daţi Next şi urmează 
imaginea:

Alegeţi Unlisted – edit manually şi daţi Next:

De aici alegeţi PPP over Ethernet (PPPoE) şi daţi Next.
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În fereastra ce apare introduceţi numele de utilizator şi parola primite de la providerul 
de internet:

După Next apare fereastra:

Bifaţi cum se vede în 
imagine şi daţi Next.

Dacă în mod frecvent aveţi probleme legate de căderea internetului ar fi de 
preferat să NU bifaţi căsuţa Start the connection at boot, deoarece este 
posibil ca la pornirea calculatorului acesta să îngheţe aparent, din cauză că 
nu reuşeşte să se conecteze. În cazul în care nu bifaţi căsuţa va trebui să 
conectaţi manual printr-un click, după ce calculatorul a pornit.
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Fereastra următoare vă întreabă dacă vreţi să porniţi conexiunea ce aţi configurat-o:

Din prudenţă este bine să nu porniţi conexiunea încă, deci bifaţi  No şi daţi click pe 
Next.  Installer-ul confirmă că setarea reţelei s-a terminat. Daţi click pe  Finish.  Aţi 
ajuns din nou la  Summary.  Daţi  Next  de această dată şi installer-ul vă va intreba 
dacă vreţi să descărcaţi actualizări de pe internet:

Acest pas îl vom face mai târziu. Deocamdată bifaţi No şi daţi click pe Next.
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Instalarea acum este gata.  În  acest moment sunteţi  rugat  de installer să scoateţi 
DVD-ul cu Mandriva din unitate şi să daţi click pe Reboot:
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La prima pornire vă va apărea, imediat după BIOS, managerul de pornire, care arată 
aşa:
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De regulă opţiunea implicită este bună (în exemplul nostru  Boot Mandriva Linux 
2008.1), deci puteţi da liniştit  Enter pe această opţiune. Este posibil ca în timpul 
pornirii  să apară unele mesaje. Acestea nu sunt mesaje de eroare, şi este perfect 
normal ca ele să apară aşa. Dacă veţi apăsa tasta Esc în timpul pornirii veţi observa 
fereastra următoare, cu nişte mesaje în derulare:

Este posibil uneori ca procesul de încărcare să se oprească, datorită unor 
încercări eşuate de pornire a unor servicii, cum ar fi internetul. La apăsarea 
tastei Esc puteţi vedea exact la ce proces s-a oprit procesul de boot, şi astfel 
să identificaţi problema.

După terminarea procesului de încărcare a sistemului vi se va prezenta un ecran 
care se numeşte Login Screen sau ecran de logare. 
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Aici introduceţi numele de utilizator (sau faceţi click pe el) şi tastaţi parola alese în 
timpul instalării iar apoi apăsaţi tasta Enter:

Dacă  numele  de  utilizator  şi  parola  sunt  cele  corecte,  se  va  încărca  Desktop-ul 
Mandriva 2008.1. Imediat veţi realiza că sunteţi într-un mediu cunoscut. Bine aţi venit 
în lumea Mandriva Linux!
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Desktop-ul va arăta aşa:

Veţi  remarca  Butonul  Menu  din  stânga  jos,  un  QuickLaunch lângă  butonul 
Menu,  binecunoscutul  system tray în dreapta jos şi ceasul. Ceea ce probabil nu aţi 
mai  văzut  până  acum  sunt  cele  patru  desktop-uri  de  care  sistemul  de  operare 
Mandriva dispune. Ele sunt numerotate de la 1 la 4 chiar lângă  QuickLaunch. Vom 
discuta mai încolo ce înseamnă asta. 

Deocamdată vom continua cu setarea calculatorului astfel încât să obţinem un 
sistem de operare ce înlocuieşte cu succes Microsoft Windows.

Înapoi la cuprins
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Configurarea mediilor:

Instalarea aplicaţiilor  suplimentare în Mandriva 2008.1 este foarte uşoară. În 
primul  rând  ce  trebuie  să  faceţi  este  să  configuraţi  mediile  (repository)  de  unde 
Mandriva va descărca în mod automat orice program aveţi  nevoie. Pentru setarea 
mediilor vom exemplifica mai jos două metode.

1.  Prima metodă este să introducem în consolă,  ca  root  (comanda  su),  trei 
comenzi. Avantajul acestei metode este simplitatea operaţiilor. Singurul dezavantaj 
este faptul  că  se poate întâmpla  ca la  momentul  executării  comenzilor,  serverele 
selectate să nu fie disponibile  datorită  unor probleme tehnice.  În  cazul  acesta vă 
rugăm să  utilizaţi  metoda  a  doua,  prin  care  se  pot  selecta  alte  servere.  Aşadar 
comenzile sunt următoarele:

#urpmi.removemedia a

#urpmi.addmedia distrib 
http://ftp.mandrivausers.ro/pub/plf/mandriva/cfg/2008.1/i586

#urpmi.addmedia distrib 
http://ftp.iasi.roedu.net/mirrors/ftp.mandrake.com/official/2008.1/i5
86/

Prima comandă şterge  mediile  de  pe  DVD,  ele  nemaifiind  actuale  odată  cu 
adăugarea mediilor de pe internet, iar celelalte două adaugă noile medii.  Pentru a 
vedea cum trebuie introduse în consolă vedeţi pagina 34.

2. A  doua metodă constă  în  alegerea  manuală  a  comenzilor  de  care  avem 
nevoie. Pentru aceasta vom porni navigatorul de Internet, care în Mandriva 2008.1 
este Firefox. Îl găsiţi în bara QuickLaunch:

După ce porniţi navigatorul veţi avea o fereastră destul de asemănătoare cu Internet 
Explorer sau Opera. Dacă aţi folosit Firefox şi în alt sistem de operare cu siguranţă vă 
veţi simţi ca acasă. 

După cum spuneam, introduceţi în Firefox adresa http://easyurpmi.zarb.org/
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Vă va apărea pagina easyurpmi:

Ceea ce aveţi de făcut este să alegeţi: „Switch to manual mirror selection”, apoi 
Version: 2008.1, A  rchitecture  : i586. Acum daţi click pe Continue.

Arhitectura (architecture) este tipul procesorului. În prezent există procesoare 
de  32  şi  64  biţi.  Dar,  deşi  puteţi  avea  procesor  de  64  de  biţi,  dacă  aţi  instalat 
Mandriva pe 32 biţi arhitectura corectă este i586, dacă aţi instalat Mandriva pe 64 de 
biţi, arhitectura corectă este x86_64. Dacă nu ştiţi ce versiune aţi descărcat uitaţi-vă 
la numele fişierului  iso  descărcat şi  căutaţi  numele uneia dintre aceste arhitecturi 
(i586 sau x86_64).
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În fereastra care apare aveţi grijă ca cele două Mirror să fie din România datorită 
vitezelor mai bune de transfer. De asemenea folosiţi ambele tipuri de medii (Official şi 
PLF):

După ce aţi ales Romania în ambele căsuţe (sau altceva dacă preferaţi) daţi 
click pe butonul Refresh commands, iar în căsuţa gri de deasupra vor apărea două 
comenzi, similare celor de care am discutat la punctul 1, şi de care veţi avea nevoie 
mai departe.
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Căsuţa va arăta ca în imaginea următoare:

Selectaţi  cu mouse-ul  tot  textul  ce se află  în dreptunghiul  gri,  şi  din  meniul  Edit 
alegeţi Copy. 

De aici încolo şirul de operaţii pentru cele două metode este identic. Ceea ce 
trebuie să faceţi mai departe este să deschideţi o consolă. Aceasta este ca prompt-ul 
MS-DOS.  Pentru a deschide consola apăsaţi  simultan tastele  Alt+F2.  Se deschide 
fereastra:

Introduceţi exact textul  konsole cum arată imaginea de mai sus şi daţi Enter 
sau daţi click pe Run. 

Sau ca metodă alternativă de a deschide consola:  Menu (Meniu) -> Tools 
(Unelte) -> Console (Consolă).
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Oricare metodă aţi alege, se va deschide fereastra următoare:

În această fereastră scrieţi comanda su şi daţi Enter. 
Va apărea cuvântul Password. Aici introduceţi parola de root, despre care am 

vorbit în timpul instalării, şi daţi Enter. 

AVERTIZARE:   La tastarea parolei,  în consolă nu va fi vizibil  nici un   
caracter, nici chiar ascuns sub formă de steluţă!

Înainte de-a face alte operaţii trebuie să daţi comanda următoare (dacă nu aţi făcut-o 
deja urmând metoda 1):

urpmi.removemedia a

Acum tastaţi  cele  două comenzi  (punctul  1  sau 2)  sau dacă  le-aţi  salvat  în 
Clipboard (cu Edit -> Copy) apăsaţi simultan Shift+Insert (tasta Insert e de regulă 
deasupra tastei Delete), sau daţi Click-dreapta -> Paste. Vor începe să apară nişte 
mesaje.  Viteza  acestor  mesaje  depinde  de  viteza  conexiunii  internet  de  care 
dispuneţi. Când aveţi impresia că derularea s-a oprit daţi un Enter, până când vedeţi 
din nou prompt-ul. 

În acest moment configurarea mediilor de descărcare s-a terminat. Acum puteţi 
închide consola cu butonul „x” din dreapta-sus a ferestrei.

Înapoi la cuprins
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Instalarea programelor din Mandriva Control Center

De acum instalarea programelor noi este o joacă de copii. Tot ceea ce trebuie să 
faceţi este să deschideţi Menu (Meniu) -> Install & Remove Software şi după ce 
introduceţi parola de root, se va deschide fereastra următoare:

Pentru  a  găsi  programul  dorit,  scrieţi  numele  acestuia  în  căsuţa  din  stânga 
butonului Search (căutare). 

Aplicaţiile sunt sortate după destinaţia lor (grafică, jocuri, editoare, etc). Astfel, 
dacă  nu cunoaşteţi  numele  unui  program,  sau vă  interesează  o  aplicaţie  care  să 
efectueze o anumită funcţie, puteţi selecta categoria aferentă.

Un alt panou util este panoul cu descrierea pachetelor. În imaginea de mai sus, 
în  acest  panou  apare  textul  Quick  Introduction. Conţinutul  acestui  panou  se 
schimbă  când  faceţi  click  pe  o  aplicaţie,  afişând  o  scurtă  descriere  a  aplicaţiei, 
versiunea, etc.

Dacă  nu  căutaţi  o  aplicaţie  cu  interfaţă  grafică,  ci  o  librărie  de  funcţii 
necesară unui program, sau un program ce rulează din consolă, în căsuţa din 
stânga-sus trebuie să alegeţi All în loc de Packages with GUI, cum este în 
exemplu de mai sus.
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De exemplu,  pentru  a  instala  programul  de  grafică  vectorială  inkscape,  scrieţi 
cuvântul  inkscape în  căsuţă  şi  daţi  click  pe  căutare.  Rezultatul  e  ca  în  imaginea 
următoare:

37 



Ghid Mandriva Linux 2008.1 Spring – www.mandrivausers.ro

Dacă aţi  găsit  ceea  ce  doreaţi,  după  cum arată  exemplul,  bifaţi  căsuţa  din 
stânga aplicaţiei. Acum, în funcţie de ce program instalaţi,  este posibil să apară o 
fereastră ca aceasta:

Aceste pachete adiţionale se numesc  dependinţe, şi sunt necesare pentru ca 
programul nou instalat să funcţioneze. Pentru a le accepta faceţi click pe butonul OK. 

Mai multe detalii despre dependinţe şi pachete de programe citiţi în capitolul 
Tutorial urpmi (pagina 47).
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Acum fereastra va apărea aşa:

Ceea ce s-a schimbat este iconiţa din dreapta programului, o iconiţă în formă de 
săgeată în jos, care înseamnă că programul va fi descărcat de pe internet şi instalat. 

Pentru a finaliza instalarea daţi click pe Apply şi Administratorul de programe 
descarcă şi instalează automat programul sau programele selectate. 

Este bine de reţinut că puteţi bifa mai multe programe odată şi mai apoi să 
faceţi click pe Apply. În acest fel faceţi economie de timp, şi puteţi vedea 
cât vor ocupa toate programele ce doriţi să le instalaţi în total. Acest detaliu 
este afişat în centru-jos, în stânga butoului Apply. 

Înapoi la cuprins
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Cum să transformaţi Desktop-ul Mandriva 2008 într-un înlocuitor 
perfect pentru Windows XP

Adobe Reader
Acest program permite vizualizarea fişierelor PDF, fiind o variantă pentru Linux 

a  programului  cu  acelaşi  nume  sub  Windows.  Pentru  descărcare  intraţi  pe 
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html şi  daţi  click  pe  butonul 
Download Now. După câteva momente vă va apărea fereastra următoare:

Dacă totul e ca în imagine daţi  OK. După descărcare Managerul de programe vă va 
întreba:

Pentru a instala programul daţi click pe Install. Dacă programul cere ceva dependinţe 
daţi click pe OK. Când instalarea s-a încheiat cu succes va apărea o fereastră care vă 
va anunţa Instalation finished (instalarea terminată). 

Înapoi la cuprins
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Codec-uri video
Pentru a instala codecuri video intraţi din nou în managerul de programe (Menu 

-> Install & Remove Software) şi instalaţi următoarele pachete/programe:
● mplayer-gui
● win32-codecs
● libdvdcss2
● mplayerplugin

După ce le-aţi marcat, daţi click pe Apply. La terminarea instalării sistemul este 
gata pentru a rula filme.

Flash
Fără Flash, multe site-uri nu vă vor funcţiona, de exemplu www.youtube.com. 

Pentru a instala Flash, din managerul de programe instalaţi:
● flash-player-plugin

DC++
Binecunoscutul  program  de  file  sharing  este  prezent  şi  pe  Linux,  în  două 

variante:
● linuxdcpp - versiune asemănătoare cu cea din Windows,
● valknut  - un alt program pentru acelaşi scop.

Se instalează din managerul de programe.

Bittorent
Un alt protocol pentru partajări, binecunoscut de altfel. Clienţi:

● azureus - necesită java
● ktorrent - are cerinţe hardware mai reduse
● bittorent

Se instalează din managerul de programe.

Skype
Versiunea 2.0 http://www.skype.com/intl/en/download/skype/linux/choose/ 

Această versiune are suport pentru apeluri video. Pentru instalare, alegeţi Mandriva 
din lista respectivă şi procedaţi ca la Adobe Reader (vezi pagina 40).

Instant Messaging
Pentru IM (Yahoo! Messenger, MSN Messenger, etc) aveţi la dispoziţie cel puţin 

două aplicaţii:
● Kopete – client IM ce suportă mai multe protocoale, cum ar fi Yahoo, AIM, MSN, 

IRC. Dacă îl folosiţi ca înlocuitor pentru Yahoo! Messenger, este bine să ştiţi că 
nu suportă transfer de fişiere între Windows şi Linux, ci doar invers, de pe Linux 
pe Windows.

● Pidgin – asemenea lui Kopete, acest client IM suportă mai multe protocoale. Se 
pare  că  versiunea  2.4.1  a  pidgin  suportă  transferurile  în  ambele  sensuri  cu 
clienti Yahoo! Messenger, cel putin până la versiunea 8.

Transferul  de  fişiere  este  problematic  datorită  faptului  că  Yahoo!  tot  timpul 
modifică  acest  protocol,  ajungându-se  chiar  la  incompatibilităţi  între  versiunile  de 
Yahoo!  Messenger.  De  menţionat  că  transferul  Linux  –  Linux  funcţionează  fără 
probleme.
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IRC
Pentru IRC aveţi la dispoziţie una din următoarele aplicaţii:

● Kopete
● Pidgin
● Konversation
● XChat

Slideshow
Un  progrămel  simplu  dar  totuşi  util  pentru  crearea  slideshow-urilor  cu 

caracteristici avansate cum ar fi Custom Pan, Zoom, Rotate este Manslide. Conceput 
sub forma unui wizard, acest program vă oferă multe unelte puternice dar totuşi uşor 
de folosit şi intuitive. Instalarea se face din Install & Remove Software.

Arhivare
Pentru arhivare aveţi la dispoziţie următoarele programe:

● Ark – utilitarul de bază pentru arhivare în Mandriva Linux
● PeaZip  –  Un progrămel  interesant  şi  util,  suportă  funcţii  avansate cum ar  fi 

împărţirea  arhivei  în  mai  multe  fişiere,  şi  suportă  mai  multe  formate  de 
arhivare. Se instalează ca şi Adobe Reader (vezi pagina 40) de la adresa: http://
peazip.sourceforge.net/.  De aici  alegeţi  pachetul  RPM pentru Linux  GTK2,  şi 
PeaZip UNACE Plugin for Linux RPM.

Înapoi la cuprins
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Tips & Tricks

● Vizualizarea conţinutului unui fişier ISO din terminal

Pentru a vedea pe scurt ce conţine un fişier ISO puteţi folosi comanda:

isoinfo -d -i nume.iso |more – comanda va da detalii despre numele 
volumului, copyright, partiţia de boot, etc

isoinfo -l -i nume.iso |more -  conţinutul fişierului ISO

● Restaurarea bootloaderului GRUB după Windows re/install

În momentul în care instalăm sau reinstalăm Windows după instalarea Mandriva Linux 
se şterge bootloaderul din Master Boot Record (MBR). Pentru a-l restaura puteţi folosi 
următoarea modalitate:

1. Introduceţi DVD-ul Mandriva Free în unitate şi reporniţi calculatorul. La bootare 
(vezi  pagina  8)  alegeţi  Rescue system,  apoi  din  meniul  ce apare selectaţi 
Reinstall Boot-loader.

2. Reporniţi sistemul şi scoateţi CD-ul Mandriva din unitate.

● Reboot rapid

O metodă mai rapidă şi mai sigură de-a face reboot când calculatorul se blochează 
este următoarea:

1. Apăsaţi  simultan tastele  Alt+SysRq+B,  tasta SysRq fiind tasta  Print Screen. 
Toate procesele se vor închide şi sistemul va reboot-a în 2-3 secunde.

● Eliberare de memorie RAM

După o utilizare îndelungată, pentru a mai elibera din memoria RAM, se poate folosi 
comanda  sync,  care  practic  pune  pe  Hard  Disk  datele  care  nu  sunt  considerate 
actuale.

● Cautare rapida din consolă

Pentru aceasta avem o comandă folositoare:  locate. Pentru a o folosi deschideţi o 
consolă, şi ca root daţi comanda:

#updatedb

Această  comandă  este  destul  dacă  o  folosiţi  odată  pe  sesiune.  Apoi,  după  ce 
updatedb  a  terminat  de  actualizat  indecşii,  folosiţi  comanda  locate  (ca  utilizator 
normal):

$locate inkscape

unde inkscape este numele fişierului/aplicaţiei ce doriţi să o găsiţi.
Înapoi la cuprins
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Configurarea conexiunii la internet prin PPPoE din consolă

În  timpul  instalării  am  spus  că  vom  arăta  o  modalitate  de  a  configura 
conexiunea PPPoE după instalare. Vom face această configurare în cele ce urmează şi 
vom folosi consola pentru simplitate. În primul rând deschideţi o consolă şi logaţi-vă 
ca root cu comanda su. Apoi urmaţi paşii de mai jos:

$urpmi rppppoe
$pppoesetup

● „Enter  your  PPPoE user  name:”  iar  aici  introduceţi  numele  de  utilizator 
(user name) primit de la providerul de internet.

● „Enter  the  Ethernet  interface  conected  to  the  DSL  modem (default 
ethx):” aici de regulă se dă Enter (chiar dacă în sistem sunt mai multe plăci de 
reţea,  cea conectată  la  modem va fi  detectată  în  mod automat şi  apare în 
paranteză ca default)

● „Do you want the link to come up on demand, or stay up continuously? 
...Enter  the demand value (default  no):”  aici  puteţi  preciza  dacă  doriţi 
conexiunea să fie accesibilă tot timpul sau să trebuiască să o porniţi manual. 
Este de preferat opţiunea default.

● „Enter the DNS information here:”  se introduce DNS primar şi secundar, 
care dacă nu îi  cunoaşteţi  va trebui să îi  cereţi  de la providerul de internet. 
Pentru providerul RDS nu este necesar nimic aici.

● „Please enter your PPPoE password:” se introduce parola  primită  de la 
provider.

● „Choose  a  type  of  firewall  (0-2):” se  alege  0  (fără  firewall  –  nu  e 
recomandat),  1  (recomandat  pentru  începători),  2  (doar  pentru  utilizatori 
avansaţi)

● „Accept these settings and adjust configuration files (y/n)?” dacă nu aţi 
greşit nici o setare alegeţi y (yes).

Configurarea  conexiunii  a  luat  sfârşit.  Pentru  a  porni  conexiunea  se  dă  ca  root 
comanda  pppoe-start.  Oprirea  se  face  cu  comanda  pppoe-stop.  Pentru  ca  la 
pornirea sistemului conexiunea să se facă automat urmaţi paşii de mai jos:

1. deschideţi o consolă şi logaţi-vă ca root cu comanda su

2. daţi comanda kwrite /etc/rc.d/rc.local

3. în acest fişier treceţi comanda  pppoe-start după linia care începe cu  touch, 
salvaţi şi închideţi fişierul. La repornire internetul ar trebui să funcţioneze.

Înapoi la cuprins
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Instalarea de fonturi True Type similare cu cele din Windows

Pentru aceasta trebuie să daţi următoarele 3 comenzi într-o consolă, fiind logaţi 
ca root (comanda su pentru root):

#wget http://avi.alkalay.net/software/webcorefonts/webcore
fonts3.01.noarch.rpm
#wget http://avi.alkalay.net/software/webcorefonts/webcorefonts
vista3.01.noarch.rpm
#urpmi ./webcorefonts3.01.noarch.rpm
#urpmi ./webcorefontsvista3.01.noarch.rpm

Aceste pachete includ următoarele fonturi:

Andale Mono, Arial, Arial Black, Comic, Courier New, Georgia, Impact, Lucida Sans, 
Lucida Console, Microsoft Sans Serif, Symbol, Tahoma, Times New Roman, Trebuchet, 
Verdana, Webdings, Wingdings, Wingding 2, Wingding 3 - webcore-fonts

Calibri, Cambria, Candara, Consolas, Constantia, Corbel – webcore-fonts-vista

Înapoi la cuprins

Instalarea de extensii pentru OpenOffice.org

Extensiile adaugă multe funcţii noi pentru pachetul OpenOffice. Pagina oficială 
cu extensii este următoarea:

http://extensions.services.openoffice.org/

De reţinut că nu toate extensiile sunt gratuite, unele fiind comerciale. Însă acest 
lucru este specificat la fiecare extensie la licenţă (License). Un alt site ce prezintă 12 
extensii utile este următorul:

http://maketecheasier.com/12-must-have-openoffice-extensions/2008/02/11 

unde putem găsi clipart-uri, template-uri şi aşa mai departe.

Înapoi la cuprins
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Detecţie hardware

După  ce  cumpăraţi  un  calculator  nou,  este  bine  să  verificaţi  componentele 
hardware,  să vedeţi  ce anume recunoaşte kernelul  şi  ce nu.  Pentru aceasta aveţi 
câteva comezi foarte utile, cum ar fi cele de mai jos. Ele se rulează din consolă, ca 
root (comanda su):

● lspci – comandă ce listează toate componentele pe slot PCI a calculatorului. 
Chiar şi unele componente onboard sunt văzute de această comandă.

● lsusb – la fel ca cea precedentă, doar că listează componentele USB. Dar şi 
unele componente onboard pot fi  văzute de această comandă, cum ar fi  de 
exemplu modulele de sunet.

● cat /proc/cpuinfo – listează date despre procesor, tipul acestuia, frecvenţa la 
care funcţionează, etc.

● dmesg | grep -B1 -A2 '  Type:[ ]\+Direct-Access' – detectează discuri ATA / 
SCSI / USB

● dmesg | egrep '(^hd[a-2]:|SCSI device sd[a-2]:)' - alternativă la comanda 
de mai sus

● cdrecord -scanbus – detectează unităţile optice capabile de scriere, cum ar fi 
CD-RW, DVD±RW, DVD-RAM, etc.

● free -m – capacitatea şi disponibilitatea memoriei RAM.

● monitor-probe -v ati/nvidia – date despre monitorul folosit şi placa video. Aici 
trebuie să substituiţi ati/nvidia cu tipul plăcii dvs, ati sau nvidia.

Înapoi la cuprins
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Tutorial urpmi

● Ce este urpmi?

Urpmi  este  o  unealtă  specifică  Mandriva  care  se  ocupă  cu  managementul 
colecţiilor de pachete RPM, instalarea acestor tipuri de pachete, precum şi rezolvarea 
automată a dependinţelor. 

Pachetele  RPM  sunt  asemănătoare  kiturilor  de  instalare  în  Windows,  însă 
diferenţa  majoră  faţă  de  acestea  este  că  aceste  pachete  nu includ  absolut  toate 
fişierele necesare pentru ca o anumită aplicaţie să funcţioneze. Restul fişierelor sunt 
numite dependinţe şi sunt descărcate şi instalate în mod automat de urpmi. Astfel, 
RPM-urile sunt semnificativ mai mici, şi nu se ocupă inutil banda de internet pentru 
fişiere gata instalate de care are nevoie aplicaţia. Deci, cu ajutorul acestei unelte se 
economiseşte şi timp.

Aplicaţia  Install  &  Remove  Software este  un  mediu  grafic  care  la  bază 
lucrează cu această unealtă. Dacă veţi învăţa să folosiţi  urpmi din linia de comandă 
veţi  observa  că  este  mai  flexibilă  şi  mai  rapidă,  şi  economisiţi  resurse  ale 
calculatorului.

Pentru a putea accesa urpmi trebuie să intraţi într-o consolă şi să vă logaţi ca 
root cu comanda su.

● Cum instalez un pachet rpm folosind urpmi?

Vom lua ca exemplu pachetul  inkscape. Pentru a instala acest pachet vom da 
comanda (ca root, atenţie!):

#urpmi inkscape

când daţi această comandă este posibil să vă spună că trebuie instalate nişte pachete 
adiţionale, după cum am spus  dependinţe, unde trebuie să răspundeţi cu  Yes sau 
Da.

● Cum fac automat toate update-urile posibile?

Foarte uşor, acest lucru se face cu comanda de mai jos:

#urpmi –autoselect

● Pot folosi urpmi la instalarea oricărui pachet rpm?

Sigur că da. De fapt este şi  indicat deoarece, după cum am spus, urpmi va 
rezolva toate dependinţele legate de pachetul respectiv. Pentru a instala un pachet 
numit aplication.i586.rpm veţi da comanda următoare:

#urpmi aplication.i586.rpm

● Fişierele  de  pe  serverul  sursă  FTP  s-au  modificat,  cum  se  poate 
actualiza baza de date urpmi?

Este  de  reţinut  că  sursele  main şi  contrib nu  se  modifică  niciodată,  însă 
updates, backports şi  plf se modifică destul de des, deci o actualizare din când în 
când este necesară. Actualizarea se face cu comanda următoare:

#urpmi.update a
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● Am şters un fişier de sistem extrem de important, cum îl aduc înapoi?

Deşi  nu  este  deloc  indicat  să  vă „jucaţi”  cu fişierele  sistem,  dacă  totuşi  se 
întâmplă aşa ceva următoarea comandă v-ar putea fi de folos:

#rpm e nodeps justdb ; urpmi

● Cum pot adăuga o nouă colecţie de pachete urpmi?

Pasul de la pagina 33 referitor la configurarea mediilor se foloseşte exact de 
această comandă:

#urpmi.addmedia tip /adresa/url
De exemplu pentru mediul Main de pe un server din România:

#urpmi.addmedia main 
http://mirrors.evolva.ro/mandriva/official/2008.0/i586/ 
media/main/release

Comanda trebuie să fie pe o singură linie.

● Primesc eroarea urpmi database locked!

Uneori este posibil să primiţi această eroare când încercaţi să folosiţi comanda urpmi 
sau să intraţi în  Install & Remove Software. Când primiţi eroarea aceasta, într-o 
consolă ca root (comanda su) daţi ambele comenzi următoare:

#rm f /var/lib/urpmi/.LOCK
#rm f /var/lib/urpmi/.RPMLOCK

Înapoi la cuprins
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Structura arborelui de directoare

La fel ca Windows, şi Linux are un sistem de directoare specific. Ceea ce diferă 
însă faţă de Windows este o concepţie fundamentală a Linux-ului, şi anume „totul 
este un fişier”.  Astfel,  în Linux nu veţi  găsi  unităţi  de disc aşa cum le vedeţi  în 
Windows (C: D:),  ci toate partiţiile şi unităţile de disc sunt montate într-un anumit 
director, şi se accesează ca atare. De exemplu unitatea de DVD-ROM este accesibilă 
în directorul /media/cdrom. 

Pentru ca diversele versiuni de Linux să ”vorbească o limbă comună”, există un 
standard referitor la structura arborelui de directoare, numit FHS(Filesystem Hierarchy 
Standard). Anumite definiţii sunt oarecum ambigue, ceea ce duce la interpretarea lor 
diferită în diverse distribuţii şi rezultând într-un arbore oarecum diferit de altele. Cu 
toate acestea, sistemul FHS defineşte următoarea structură de directoare:

/ - Directorul rădăcină (root) în Linux, directorul din care pornesc toate celelalte 
directoare. De aici vine şi numele utilizatorului cu drepturi depline root.

/bin - Director accesibil tuturor utilizatorilor. Conţine utilitare de bază, necesare 
la pornirea sistemului.

/boot -  Aici  se  găseşte  tot  ce  este  necesar  procesului  de  boot.  Imaginile 
kernelului (fişierele) sunt ţinute aici.

/dev - Interfeţele de tip fişier către dispozitivele reale şi virtuale ale sistemului. 
Aici se găsesc de exemplu partiţiile nemontate, plăcile de reţea, etc.

/etc - Locul în care sunt amplasate fişierele de configurare ale sistemului, nu 
conţine binare, doar fişierele care nu se schimbă prea des.

/home - Locul în care stau directoarele şi fişierele utilizatorilor. De obicei fiecare 
utilizator are un subdirector cu numele său poziţionat aici, în afară de utilizatorul root, 
care îşi  ţine fişierele  proprii  în  /root.  De reţinut că directorul  /home poate fi  pe o 
partiţie separată, care este montată în această poziţie.

/lib - Aici stau bibliotecile sistemului – bucăţi de cod care pot fi folosite în comun 
de mai multe programe. În subdirectorul /modules se regăsesc modulele kernelului.

/mnt -  În  acest  director  se  creează  de  obicei  puncte  de  montare  pentru 
sistemele de fişiere montate temporar.

/media – Aici se montează partiţiile sistemului, unităţile de CD/DVD, Floppy.

/opt - Director pentru programe suplimentare.

/root - Directorul personal al utilizatorului root.

/sbin - Programe ale sistemului rezervate utilizatorului root.

/tmp - Directorul pentru fişierele temporare, ce de obicei se goleşte la pornirea 
sistemului.
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/usr -  Acest  subarbore  de  directoare  poate  fi  accesat  de  toţi  utilizatorii  şi 
conţine date care nu sunt modificate în mod obişnuit.  Poate fi  amplasat şi  pe un 
mediu de pe care se poate doar citi, nu şi scrie (read-only).

/usr/X11R6 - Software legat de sistemul X Windows, versiunea 11, release 6 
(cel mai comun server grafic în Linux).

/usr/bin - Majoritatea comenzilor din sistem se găsesc aici.

/usr/include -  Aici  îşi  caută compilatorul  C fişierele de tip header (directiva 
#include)

/usr/local - Aplicaţii instalate local.

/usr/sbin - Programe pentru  superutilizatori care nu sunt esenţiale funcţionării 
sistemului.

/usr/share -  Date  statice  ale  programelor.  Un  subdirector  interesant: 
/usr/share/doc unde se găseşte documentaţie pentru diferite programe.

/usr/src - Surse ale programelor instalate, iar în subdirectorul:  /usr/src/linux 
sursele kernelului.

/var - Fişiere variabile ale sistemului – loguri, fişiere temporare, etc.

/var/lib - Fişiere de stare ale aplicaţiilor. În general fiecare program îşi ataşează 
aici informaţii pe care să le acceseze o altă instanţă a sa.

/var/lock - Lock file. O modalitate simplă pentru a împiedica rularea simultană 
a două instanţe ale aceluiaşi program este crearea unui fişier gol cu numele aplicaţiei 
în acest director.

/var/log - Jurnalele sistemului le găsiţi aici. Tot aici vă puteti da seama de unele 
erori apărute pe parcurs. Toate problemele se memorează în aceste loguri.

/var/mail - Email-urile care aşteaptă să fie citite. Acest director îşi dispută rolul 
cu /var/spool/mail.

/var/run - Date care aşteaptă procesare ulterioară (a unui utilizator, aplicaţie 
sau administrator). Cozile de imprimare şi e-mail-urile pentru sisteme care nu folosesc 
/var/mail se găsesc aici.

/var/tmp -  Fişiere  temporare  care  nu  se  pierd  la  restart  (reboot)  -  spre 
deosebire de /tmp.

/var/www - Aici se pot copia aplicaţiile html - php. Este directorul rădăcină al 
serverelor web.

Înapoi la cuprins
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Drepturi de acces pe Linux

În  Linux,  spre  deosebire  de  alte  sisteme de operare,  vom întâlni  un  sistem 
special  de  administrare  al  drepturilor  de  acces  asupra  fişierelor,  directoarelor  şi 
comenzilor preluat din Unix, aceasta datorându-se în mare parte faptului că Linux 
este un sistem de operare multiuser.

Tipuri de utilizatori
Utilizatorii care pot accesa fişierele şi directoarele sunt împărţiţi în 3 categorii:

1. owner – proprietarul, cel care a creat fişierul sau directorul
2. group – un membru al grupului din care face parte proprietarul
3. other – oricare alt utilizator,  care nu deţine fişierul/directorul şi  nici  nu face 

parte din grupul proprietarului

Drepturile de acces pentru fişiere sunt împărţite în 3 categorii:
1. r – (read) citire
2. w – (write) scriere
3. x – (execute) execuţie

Drepturile de acces pentru directoare sunt împărţite tot în 3 categorii:
1. r – (read) citire, dreptul de a vizualiza conţinutul directorului (comanda ls)
2. w – (write) scriere, permite adăugarea şi stergerea de fişiere
3. x – (execute) execuţie, semnifică dreptul de a intra în director (comanda cd)

Vizualizarea şi interpretarea comenzilor
Vizualizarea propriu-zisă se face cu comanda ls -l. Pentru a vedea permisiunile unui 
fişier folosim comanda:

#ls l numefişier

Dacă  dorim  să  vedem  toate  fişierele  dintr-un  director  şi  permisiunile  lor  dăm 
succesiunea de mai jos:

#cd /cale/director
#ls l

Să presupunem că textul următor este rezultatul comenzii directorului director, şi să-i 
facem o scurtă analiză:

drwxrwxrwx 20 tux tux   1448 Jan  2 09:27 mandrivalinux/
drwxrwxrwx  3 tux tux     72 May  6  2005 Music/
rwrr  1 tux tux 185575 May 27  2005 Screenshot.png
rwrwr  1 tux tux   4879 Jun 20  2005 shrektext.scm
rwxrwxrwx  1 tux tux  48970 Apr 23  2005 snapshot1.jpg*
rwxrwxrwx  1 tux tux 125602 Apr 23  2005 snapshot2.jpg*
rwxrwxrwx  1 tux tux 144053 May  7  2005 snapshot3.jpg*

Primul caracter poate fi – sau d. Caracterul „-” denotă că avem de-a face cu un fişier, 
iar caracterul „d” ne arată că este vorba de un director. Deci în lista noastră primele 
două linii sunt directoare, iar restul fişiere. Mai sunt şi alte caractere pentru alte tipuri 
de fişiere, cum ar fi:  l (legături  simbolice),  p (pipe),  s (socket) etc, dar ele nu fac 
obiectul acestui tutorial. Cele două nume sunt al proprietarului (owner) şi respectiv al 
grupului. Urmează data ultimei modificări şi apoi numele fişierului sau directorului. 
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Următoarele  nouă caractere  dau  permisiunile  de  acces.  De  ce  sunt  nouă?  Foarte 
simplu. Aşa cum aţi citit mai sus, sunt trei categorii de utilizatori şi trei feluri în care 
poate fi accesat un fişier, rezultând deci nouă combinaţii posibile. Trei pentru owner, 
trei  pentru  group şi  ultimele  trei  pentru  others.  Acolo  unde  caracterul  care 
simbolizează un drept este înlocuit cu -, înseamnă că respectiva permisiune nu este 
acordată.  Cele  două  directoare  au  permisiuni  activate  pentru  toţi  utilizatorii 
sistemului: rwxrwxrwx. La fel şi ultimele trei fişiere. Asta înseamnă că orice utilizator 
poate să le modifice sau să le acceseze după bunul plac. Primele două fişiere vedem 
că au acordate numai anumite drepturi pe care le puteţi identifica cu uşurinţă.

Modificarea permisiunilor
Comanda cu care se face schimbarea permisiunilor este  chmod. Aceasta are 

mai multe moduri în care poate fi apelată:

● Cu litere
Într-un prim mod de utilizare se folosesc următoarele convenţii: u – proprietar, g 

– grup, o – alţii, a – toţi, „-” retrage drepturi şi „+” adaugă drepturi. De exemplu:

#chmod g+w fişier – va adăuga fişierului fişier drepturi de scriere pentru grup
#chmod a+rw fişier – va adăuga drepturi de citire şi scriere pentru toţi utilizatorii
#chmod g-w fişier – va retrage dreptul de scriere pentru cei din grup.

● Cu cifre
Un alt mod de utilizare este folosirea scrierii permisiunilor sub forma zecimală. 

Este mai puţin intuitiv dar odată înţeles este destul de uşor de aplicat şi mai flexibil 
decât modul prezentat anterior. Pentru fiecare tip de utilizator vom avea o valoare 
numerică, care va descrie toate cele trei permisiuni (rwx) şi care se obţine astfel: 
Pentru fiecare drept se acordă 1 dacă el este dat şi 0 dacă el este revocat. Va rezulta 
astfel un număr binar format din trei cifre. Să luăm cazul în care avem 111, adică 
acordăm  toate  permisiunile.  Îl  transformăm  apoi  în  zecimal  sub  forma 
1*1+1*2+1*4=7 unde 1, 2 şi 4 sunt puterile lui 2 (20=1 , 21=2 , 22=4). Dacă aveam 
o serie de drepturi de tipul -wx vom avea 0*1+1*2+1*4=6. Acesta cum spuneam este 
numai pentru un tip de utilizator. De exemplu pentru toate cele trei categorii, owner, 
group şi others, permisiunile  rwxrwxrwx s-ar scrie după modelul de mai sus, luate 
trei câte trei: 777.

Ca o metodă de memorare uşoară a acestei metode, trebuie să faceţi sume din 
1, 2 şi 4, funcţie de drepturile care doriţi să le acordaţi.

Modificarea proprietarului şi grupului
Modificarea  proprietarului  (owner)  şi  a  grupului  (group)  se  face  folosind 

comenzile chown pentru owner, şi chgrp pentru group. Ambele se folosesc la fel:

chown tux fişier – schimbă proprietarul fişierului fişier pe utilizatorul tux.
chgrp tux fişier – schimbă grupul fişierului fişier pe grupul tux.

Aveţi şi o serie de alte metode de modificare a permisiunilor din interiorul unor 
file managere cum ar fi mc (midnight commander) unde lucrurile pot fi rezolvate mult 
mai uşor, chiar cu ajutorul mouse-ului. 

Trebuie să aveţi  grijă cui şi  ce permisiuni acordaţi  utilizatorilor  pe un sistem 
Linux, securitatea acestuia depinzând mult de acest aspect. 

Numai  utilizatorul  root  poate  acorda/modifica  permisiunile  tuturor 
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utilizatorilor. 

Înapoi la cuprins
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Scurtături din tastatură (hotkeys)

Unele comenzi utile din tastatură pe care le puteţi utiliza:
CTRL+<plus> Creşte dimensiunea fontului folosit în Firefox

CTRL+<minus> Scade dimensiunea fontului folosit în Firefox

CTRL+ALT+BACKSPACE Închide serverul X şi îl restartează

CTRL+ALT+<plus> Creşte rezoluţia ecranului (serverul X)

CTRL+ALT+<minus> Scade rezoluţia ecranului (serverul X)

ALT+TAB Schimbă între ele aplicaţiile pornite (ca în Windows)

CTRL+C
           X
           V
           Z
           Y
           N
           S
           A

Copy
Cut
Paste
Undo                                    Acţiuni similare cu
Redo                                    cele din Windows
New
Save
Select All

CTRL+ESC Porneşte  aplicaţia  Ksystem  Guard  în  KDE,  aplicaţie 
similară cu Task Manager din Windows (pornit în Windows 
la apăsarea combinaţiei Ctrl+Alt+Del)

Înapoi la cuprins
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Verificarea unei imagini ISO folosind md5sum

În ultimii ani au apărut tot felul de probleme legate de descărcarea imaginilor, 
acestea având erori la descărcare care duc la rândul lor la alte erori în timpul instalării 
sau după. De aceea este bine ca înainte de-a scrie imaginea ISO pe DVD să facem o 
verificare a imaginii. Pentru aceasta ne folosim de programul md5sum.

Astfel, după ce descărcaţi de pe internet fişierul  mandriva-linux-free-2008-
spring-dvd-i586.iso mai uitaţi-vă o dată în pagina web de unde aţi descărcat fişierul 
acesta,  căutaţi  şi  descărcaţi  fişierul  cu  numele  mandriva-linux-2008.0-free-dvd-
i586.iso.md5.asc.  După  cum se  vede  ceea  ce  diferă  la  aceste  două  fişiere  este 
extensia. Cele două fişiere trebuie să fie în acelaşi director. Fişierul cu terminaţia asc 
conţine un şir de caractere care nu vă va spune nimic, însă îl vom folosi astfel:

● Sub Linux
$md5sum c  mandrivalinuxfree2008springdvdi586.iso.md5.asc 

– pentru verificare automată

$md5sum  mandrivalinuxfree2008springdvdi586.iso 
– dacă vreţi să comparaţi manual cele două şiruri de caractere.

Ca o variantă puteţi folosi aplicaţia  k3b, încărcaţi imaginea în program, iar k3b va 
calcula  automat  md5sum-ul  imaginii.  Puteţi  copia  şirul  de  caractere  din  fişierul 
md5.asc în clipboard şi k3b poate compara cele două şiruri: cel din clipboard şi cel 
calculat.

● Sub Windows
Pe  Windows  trebuie  mai  întâi  să  descărcaţi  aplicaţia  md5sum  de  la  adresa: 
http://etree.org/cgi-bin/counter.cgi/software/md5sum.exe şi  folosiţi  tot  linia  de 
comandă:

C:\calea\către>md5sum.exe c  mandrivalinuxfree2008springdvd
i586.iso

sau varianta automată

C:\calea\către>md5sum.exe c mandrivalinuxfree2008springdvd
i586.iso.md5.asc

În cazul în care nu găsiţi niciunde fişierul cu terminaţia  .asc va trebui să vă 
mulţumiţi cu fişierul .md5. Verificarea nu se schimbă cu nimic, doar că din exemplele 
de  mai  sus  veţi  alege  varianta  manuală,  apoi  veţi  compara  cele  două  şiruri 
ochiometric.

Înapoi la cuprins
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Actualizarea sistemului de operare Mandriva Linux

Actualizarea sistemului de operare este o operaţie similară cu cea din Windows 
ca  importanţă.  Deseori  apar  îmbunătăţiri  în  programele  ce  compun  sistemul  de 
operare  Linux,  şi  este  recomandat  să  instalaţi  aceste  actualizări,  atât  pentru 
funcţionarea corectă a programelor, cât şi pentru securitatea sistemului.

Actualizările se pot face în mai multe moduri: manual sau automat, din consolă 
sau din mediul  grafic.  Mandriva Linux oferă  un utilitar  extrem de folositor  pentru 
verificarea  automată a  actualizărilor,  numit  Mandriva Online.  Acesta  se instalează 
implicit şi se porneşte odată cu sistemul. Aplicaţia va fi vizibilă în system tray numai 
în următoarele cazuri: 

Când există actualizări pentru sistemul Dvs.

Când există o problemă la configuraţia reţelei.

Când reţeaua este neconectată.

Când  aplicaţia  verifică  dacă  există  actualizări  disponibile.  După 
verificare,  dacă  există  actualizări,  apare  o  notificare  (vezi  pagina 
următoare)

Pentru a actualiza sistemul folosind acest mic utilitar, atunci când acesta este în 
prima  stare  (adică  ne  arată 
că  sunt  disponibile  actu-
alizări),  nu  trebuie  decât  să 
dăm  click  pe  simbol.  Va 
apărea  o  fereastră  care  ne 
va cere parola  de utilizator, 
iar  după  ce  o  introducem 
apare  altă  fereastră  cu 
actualizările  disponibile.  Aici 
vom  apăsa  pe  butonul 
Update.  După  terminarea 
actualizărilor  fereastra  se 
poate închide.
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Notificare  actualizări  dis-
ponibile  pentru  sistemul 
Dvs.

O altă metodă de actualizare, este din Mandriva Control Center. De aici vom 
da click pe butonul  Update your system,  după care se deschide fereastra de la 
metoda precedentă. Din nou dăm click pe  Update şi după terminarea actualizărilor 
putem închide fereastra.

A treia metodă de a actualiza sistemul, este folosind consola. Pentru aceasta, ca 
root, daţi următoarele două comenzi:

#urpmi.update a 
– pentru a actualiza mediile de pe care se descarcă actuzalizările

#urpmi –autoselect 
– pentru a descărca şi instala toate actualizările posibile

Este bine de reţinut că aceste două comenzi se pot da deodată, folosindu-vă de 
operatorul &&:

#urpmi.update a && urpmi –autoselect

Când  aveţi  un  sistem  mai  slab  această  variantă  este  mai  bună,  deoarece 
resursele consumate sunt puţine.

Înapoi la cuprins
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Jocuri sub Linux

Acest capitol doreşte să demonteze un mit, conform căruia pe Linux nu se pot 
juca jocuri. Mitul însă este doar parţial adevărat: pe Linux se pot juca unele jocuri de 
Windows,  însă  cu  ajutorul  unor  emulatoare  cum  ar  fi  wine, PlayOnLinux sau 
cedega, aceasta din urmă fiind o aplicaţie plătită. 

Totuşi există o serie de jocuri care rulează nativ în Linux, unele Open Source, 
altele gratuite, altele plătite. În acest capitol vom discuta mai mult de jocurile Open 
Source, şi cele gratuite.

Battle for Wesnoth
Tipul jocului: Strategie (turn-based strategy)

Dimensiunea: 66 MB

Pagina oficială: www.wesnoth.org

Descriere: Joc de strategie cu o temă fantastică. Vă creaţi o armată 
selectând  după  fiecare  misiune  cei  mai  experimentaţi 
luptători.

Project Diaspora
Tipul jocului: RPG cu acţiunea în spaţiu

Dimensiunea: 17 MB

Pagina oficială: www.nighsoft.net 

Descriere: Un RPG în care pilotaţi  o navă pentru a cuceri  universul. 
Jocul  este  online,  jucătorii  luptându-se  cu  alţii  din  toate 
colţurile lumii.

FreeDroid
Tipul jocului: RPG

Dimensiunea: 78 MB

Pagina oficială: www.freedroid.org

Descriere: Este  un  joc  3D  (isometric)  inspirat  din  Diablo.  Jocul 
derulează  o  poveste  despre  lumea  distrusă  de  războiul 
dintre roboţi şi oamenii care trebuiau să-i controleze.

TORCS
Tipul jocului: Simulator

Dimensiunea: 284 MB

Pagina oficială: http://torcs.sourceforge.net/

Descriere: The Open Racing Car Simulator este un simulator de curse 
de maşini, după cum îi spune şi numele. Jocul conţine peste 
50 de maşini diferite, 20 de piste şi 50 de oponenţi. Este un 
joc asemănător cu Need For Speed 2, dar grafica mult mai 
bună, şi cu damage.
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Wormux
Tipul jocului: Acţiune

Dimensiunea: 27 MB

Pagina oficială: www.wormux.org

Descriere: Cu toţii am auzit sau chiar am jucat la un moment dat un 
joc din seria Worms. Ideea jocului este de a distruge viermii 
oponentului fără a-i pierde pe cei proprii.

Tremulous
Tipul jocului: First Person Shooter cu elemente RTS

Dimensiunea: 100 MB

Pagina oficială: http://tremulous.net/

Descriere: Acest joc îmbină un FPS bazat pe echipă cu elemente din 
RTS.  Puteţi  alege  între  oameni  şi  extratereştri,  puteţi 
construi  pentru  a  asigura  o  echipă  mare  şi  funcţii  de 
vindecare.

Bineînţeles, această scurtă listă nu este completă. De fapt este foarte departe 
de a fi completă. Pentru mai multe informaţii despre jocuri puteţi accesa una dintre 
adresele de mai jos:

● http://www.linux-games.com/  
● http://games.linux.sk/  
● http://techgage.com/article/top_10_free_linux_games/2  
● http://gamesuy.blogspot.com/2007/12/top-10-free-linux-3d-games.html   
● Google Search top 10 free Linux Games  

Un  loc  aparte  în  prezentul  manual  îl  ocupă  o  distribuţie  Mandriva  bazată 
aproape  exclusiv  pe  jocuri.  Ea  se  numeşte  MIB Live  Games.  A  fost  lansată  de 
Mandriva Italia Backports şi este un Live-DVD, adică puteţi rula jocurile direct de pe 
DVD,  fără  a  instala  nimic  pe  Hard Disk-ul  calculatorului.  Descărcarea  se  face  din 
torrente de la adresa http://www.mininova.org/tor/1302512.

Unele dintre jocurile cuprinse în MIB Live Games 2008 sunt următoarele:
ksudoku,  flightgear, task-games, gnome-games, kdegames, kdegames4, vdr-plugin-
games,  bsd-games,  games-compat,  pingus,  assaultcube,  wormux,  worminator, 
dungeon digger,  gcompris,  warzone2100,  koules,  gnurobbo,  bumprace,  gemdropx, 
opencity,  netpanzer,  wesnoth,  globulation,  widelands,  rocksndiamonds,  barrage, 
flobopuyo, brutalchess.

Instalarea şi rularea jocurilor folosind WINE
Dacă aveţi cumva un joc pentru windows cumpărat sau gratuit pe care vreţi să 

îl  jucaţi  şi  pe  Linux,  puteţi  folosi  WINE.  Această  aplicaţie  este  un  emulator  de 
windows pentru aplicaţii. Instalarea o faceţi din Install & Remove Software, sau cu 
comanda 

#urpmi wine 

Pentru a rula jocuri prin wine trebuie să reţineţi că există posibilitatea să nu 
funcţioneze jocul, deoarece wine nu este încă o aplicaţie completă. 
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Pentru  a  instala  jocul,  localizaţi  fişierul  install.exe sau  setup.exe (de  fapt 
fişierul  executabil  din  care  se  instalează  jocul),  ţineţi  minte  calea  spre  acest 
executabil, şi în consolă daţi următoarea comandă:

$wine /calea/către/setup.exe

Acum ar trebui să apară fereastra de instalare a jocului. De aici mai departe 
instalarea decurge ca în windows. După instalare, drive-ul virtual C: îl găsiţi de regulă 
în următorul director (tux este numele de utilizator):

/home/tux/.wine/drive_c
iar folderul Program Files:

/home/tux/.wine/drive_c/Program Files

Înapoi la cuprins
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Consola, cel mai bun prieten al tău!

Probabil vă întrebaţi: - Dacă am interfaţă grafică la ce îmi mai trebuie consola?
Iată un set de motive pentru care în unele situaţii  aţi alege (sau aţi fi  obligat) să 
folosiţi consola:

1. multe lucruri se pot face mai repede decât în mod grafic;
2. puteţi face unele operaţii ce în mod grafic nu pot fi făcute;
3. unele aplicaţii rulate din consolă (fie ele chiar şi aplicaţii grafice) pot fi mai bine 

customizate cu parametri decât opţiunile din meniuri;
4. atât consola cât şi interfaţa grafică sunt doar nişte aplicaţii care oferă o metodă 

de comunicare între utilizator şi calculator. Diferenţa e (în afară de aparenţă – 
text/grafic)  că  interfaţa  grafică  s-ar  putea  să  nu  funcţioneze,  consola  însă 
funcţionează tot timpul;

5. prin consolă puteţi afla mai multe detalii despre sistemul dvs. decât cu interfaţa 
grafică;

6. prin consolă aveţi acces mai profund la setările sistemului...

Lista ar putea continua multe pagini dar scopul acestui capitol nu este să vă 
convingem cât de bună e consola ci mai degrabă să facem o introducere în tainele 
modului text. Nu vă vom da un dicţionar de comenzi ci vom prezenta doar câteva 
lucruri utile cu exemple cât mai multe. Astfel veţi afla informaţii despre:

a) accesarea modului text;
b) ce înseamnă consolă;
c) ce înseamnă shell;
d) modul de folosire a shell-ului bash;
e) sistemul de fişiere şi foldere (directoare);
f) folosirea unui file manager în mod text pentru operaţii cu fişiere şi foldere;
g) cum să vizualizaţi conţinutul unui fişier;
h) cum să faceţi căutări rapide în rezultatele returnate de o comandă;
i) cum să verificaţi ce procese/programe rulează pe sistem, cât consumă fiecare 

din resursele sistemului şi cum să le opriţi;
j) cum să aflaţi mai multe despre sistemul vostru;
k) unde se ascund fişierele de configurare ale diferitelor componente hard şi soft;
l) cum să faceţi un program să ruleze la pornirea sistemului;
m)cum accesaţi manualul inclus în Linux pentru toate aplicaţiile;
n) cum să rulaţi aplicaţii grafice cu parametri speciali (ex. mplayer);
o) cum să vă accesaţi calculatorul de la distanţă având control deplin asupra lui;
p) alte referinţe on-line.

Toate  punctele  vor  fi  detaliate  în  continuare.  Limbajul  şi  explicaţiile  vor  fi 
progresive, astfel încât dacă nu sunteţi familiarizaţi cu consola citiţi fiecare punct pe 
rând. Toate descrierile ce urmează presupun că rulaţi Mandriva Linux şi aveţi interfaţa 
grafică pornită.

a) Accesarea modului text.

În orice sistem Linux aveţi la dispoziţie 6 (şase) console exclusiv în mod text şi 
un număr nelimitat de console în ferestre din cadrul interfeţei grafice, consola 7 este 
implicit dedicată interfeţei grafice.
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Accesarea celor 6 console exclusiv text le puteţi face astfel:
● dacă vă aflaţi în interfaţă grafică, apăsaţi una din variantele:  ALT+CTRL+F1 

sau  F2 până la  F6. Odată ajunşi în mod text vi se va prezenta un ”Login:”, 
treceţi utilizatorul şi apăsaţi  ENTER. Vi se cere parola, o introduceţi şi apăsaţi 
ENTER.
ATENŢIE: când introduceţi  parola, pe ecran nu se afişează nici  un text,  nici 
steluţe;

● dacă vă aflaţi deja în mod text, puteţi accesa celelalte console cu ALT+F1...F6;
● revenirea în mod grafic se face cu combinaţia de taste ALT+F7.

Există posibilitatea declarării a mai multe console, în principiu până la 12.

b) / c) Definire CONSOLĂ şi SHELL

Pentru a înţelege mai bine ce înseamnă fiecare vom recurge la un simplu grafic:

CONSOLĂ şi TERMINAL sunt sinonime. În diferite documentaţii veţi putea găsi 
varianta  prescurtată  a  termenului  ”terminal”  sub  forma  prescurtată  ”term”. 
Consola sau  terminalul –  în  continuare  ne vom referi  la  aceşti  termeni  folosind 
termenul consolă – are scopul de a oferi o interfaţă între sistem şi periferice cum ar fi 
tastatura, mouse, monitor, porturi ale computerului. Consola nu e responsabilă pentru 
driverele  aferente,  doar  cu  folosirea  lor.  SHELL-ul este  responsabil  pentru 
interfaţarea cu utilizatorul. Adică este responsabil de acceptarea unui set de comenzi 
specifice lui, rularea programelor în mod text şi prezentarea rezultatelor.

Exemple  de  console:  cea  mai  folosită  consolă  în  zilele  noastre  se  numeşte 
”xterm” pentru modul exclusiv text, iar ca şi console sub interfaţa grafică menţionăm 
doar câteva dintr-o listă foarte lungă: Konsole, Eterm, Yakuake, Aterm, Gterm ... etc. 
Exemple  de  SHELL-uri:  primul  shell  avea  numele  ...  ”shell”  prescurtat  în  ”sh”,  o 
rescriere a acestuia cu foarte multe îmbunătăţiri a dat naştere la ceea ce este azi cel 
mai folosit shell, numit ”bash”, adică ”Bourn Again Shell”. Alte shelluri: csh, zsh etc.
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În continuare în toate exemplele şi explicaţiile ce urmează vom folosi consola 
”xterm” şi shellul ”bash”. În cazuri excepţionale voi menţiona varianta folosită.

d) Modul de folosire a shellului BASH

Bash oferă utilizatorului pe lângă interfaţa cu sistemul şi bazele unui limbaj de 
programare interpretat (script) propriu. Implicit, utilizatorul primeşte un prompter de 
genul: 

[tux@localhost ~]$

În exemplu distingem următoarea sintaxă:

[<UTILIZATOR>@<NUME_CALCULATOR> <FOLDER_CURENT>]$

Semnul tilda (~) indică tot timpul folderul home al utilizatorului. În exemplul de 
mai sus, acesta va indica /home/tux. Dacă un utilizator este nesigur în ce folder se 
află sau din motive diferite vrea să afle întreaga cale a folderului curent, se poate 
folosi comanda ”pwd”.

[tux@localhost ~]$ pwd
/home/tux

Evident  fiecare  comandă  este  urmată  de  tasta  Enter pentru  a  fi  activată. 
Rezultatul  oricărei  comenzi  se  afişează  începând  din  rândul  următor.  Există 
posibilitatea rulării mai multor comenzi scrise într-o singură linie. Pentru acest lucru 
se folosesc operatorii de concatenare ale acestora în funcţie de operaţia dorită:

● executarea a două sau mai multe comenzi independent una de alta şi  
pe rând:

[tux@localhost ~]$ pwd; ls l
Exemplul  execută  comanda  ”pwd”,  după  care  execută  comanda  ”ls”  cu 
opţiunea ”-l” (descrierea comenzilor nu este relevantă în acest moment).
Se  observă  că  cele  două  comenzi  sunt  despărţite  de  semnul  ”;”  (punct  şi 
virgulă).

● executarea a două sau mai multe comenzi în aşa fel încât următoarea 
comandă să se aplice asupra rezultatului comenzii precedente:

[tux@localhost ~]$ cat ~/.mplayer/config | grep subcp
Cele două comenzi în acest caz sunt ”cat ~/.mplayer/config” şi ”grep subcp”, 
fiecare cu parametrii ei.
Se observă că cele două comenzi sunt despărţite de semnul ”|” (bară verticală).

● executarea  celei  de  a  doua  comenzi  asupra  rezultatului  comenzii 
precedente numai dacă prima s-a terminat cu succes (fără eroare):
Se foloseşte semnul ”&&” pentru concatenare. Remarcaţi că se pune dublat.

● executarea  celei  de  a  doua  comenzi  asupra  rezultatului  comenzii 
precedente dacă acesta returnează o eroare (stare de ieşire diferită de 
zero):
Se foloseşte semnul  ”||”,  adică  două bare verticale.  Un exemplu  util  pentru 
acest operator ar fi o comandă combinată care să creeze un folder numai în 
cazul în care acesta nu există:

[tux@localhost ~]$ cd tmp/a/b/c || mkdir p tmp/a/b/c
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În ceea ce priveşte posibilităţile de scripting ale  BASH vom menţiona doar că 
acesta prezintă toate elementele clasice ale unui limbaj de programare: if, when, do, 
until,  switch,  for,  etc.  Mai  multe  detalii  despre  folosirea  BASH  puteţi  afla  prin 
comanda: 

[tux@localhost ~]$ man bash

În mod asemănător puteţi afla informaţii suplimentare despre comenzi folosind 
comanda ”man” urmat de numele comenzii sau programului. Dacă nu găsiţi informaţii 
pentru comanda/programul respectiv, un alt sistem de informaţii vă stă la dispoziţie, 
numit ”info”. Încercaţi să rulaţi comanda ”info date” pentru a afla tot ce ştie să facă 
respectiva comandă ”date”.

e) Sistemul de fişiere şi foldere (directoare)

Sistemul de operare Linux se bazează pe ideea că ”totul este un fişier”. Este 
foarte  important  ca  un utilizator  Linux să  înţeleagă sistemul  de fişiere,  pentru că 
astfel  va înţelege mai  bine sistemul.  Tratând totul  ca fişier se uşurează munca în 
foarte multe situaţii şi se asigură o securitate ridicată sistemului.

Ce  este  de  fapt  acest  ”tot”?  Cuprinde  folderele,  perifericele,  porturile, 
comunicările, partiţiile de harddisk şi toate componentele calculatorului, configuraţiile 
programelor, etc. Astfel, de exemplu mouse-ul este văzut de sistem ca un fişier (/dev/
mouse).  Acel  fişier  este  periodic  citit  de  sistem pentru  a  urmări  comenzile  de  la 
mouse.

Sistemul  de  fişiere  şi  foldere  este  ordonat  ierarhic,  sub  forma  unui  arbore. 
Rădăcina  sistemului  este  ”/”  (marcat  cu  semnul  împărţirii)  –  numit  în  engleză 
”root” (a nu se confunda cu utilizatorul  root  –  adică administrator  al  sistemului). 
Toate folderele, subfolderele, fişierele etc. se află într-o ramură logică pornită de la 
rădăcină. Ramificaţiile sunt împărţite de asemenea de semnul ”/”. Astfel, linia:

/home/tux/fisier
se poate interpreta astfel (din stânga spre dreapta):

● / - rădăcina;
● home – un folder;
● / - despărţitor foldere;
● tux – subfolder;
● / - despărţitor foldere;
● fisier – numele fişierului.

Fişierele (şi  aici  mă refer şi  la  foldere) au un set de atribute împărţite pe 3 
categorii  in  funcţie  de  ”proprietarul”  fişierului.  Atributele  de  bază  se  referă  la 
drepturile de citire, scriere şi executare ale unui fişier, separat pentru cele trei nivele 
de proprietate:  owner (proprietar), group (grup)  şi  other (alţii).  Un fişier cu atributul 
”d” este un folder (adică director).

Datorită acestui sistem, fişierele nu au extensii în Linux. În Windows, se ştie că 
un fişier care se termină cu .exe este executabil. În Linux orice fişier setat cu drept de 
execuţie este tratat ca executabil. ”Extensiile” .xyz găsite în fişiere pe Linux practic 
fac parte din numele fişierului şi au scop pur orientativ. De exemplu, un fişier ce se 
termină cu .odt este un  document OpenOffice. În continuare sistemul poate lua unele 
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decizii în funcţie de acesta, cum ar fi pornirea OpenOffice care să deschidă fişierul 
.odt indicat de utilizator.

Propun în continuare un mic exerciţiu pentru a vă familiariza cu comenzile de 
bază aferente lucrului cu fişiere.

● schimbăm folderul curent într-unul temporar:
[tux@localhost ~]$ cd tmp/
● creăm un folder numit ”exemplu”:
[tux@localhost tmp]$ mkdir exemplu
● schimbăm folderul curent în cel nou creat (comanda cd – change directory):
[tux@localhost tmp]$ cd exemplu
● observăm  structura,  cum  se  schimbă  datele  informative  din   interiorul 

parantezelor drepte. Comanda pwd ne arată toată calea, pe când în parantezele 
drepte se vede doar directorul curent:

[tux@localhost exemplu]$ pwd
/home/tux/tmp/exemplu
● cu  ajutorul  comenzii  ”echo”  creăm  un  fişier  nou  numit  ”fişier_text”,  cu 

conţinutul ”exemplu_text”:
[tux@localhost exemplu]$ echo "exemplu_text" > fisier_text
● mutăm directorul curent cu un director mai sus, acest lucru se semnalează prin 

”..”:
[tux@localhost exemplu]$ cd ../
● creăm folderul ”exemplu2”:
[tux@localhost tmp]$ mkdir exemplu2
● dacă o comandă este scrisă incomplet şi se apasă tasta TAB, se afişează toate 

posibilităţile, ca mai jos, în urma lui ”cd exe” s-a apăsat TAB, sistemul a afişat 
posibilităţile ”exemplu/  exemplu2/”, acestea două fiind singurele foldere care 
încep cu ”exe” şi se afla în folderul curent ”tmp”:

[tux@localhost tmp]$ cd exe
exemplu/  exemplu2/
● s-a schimbat folderul curent în ”exemplu2”:
[tux@localhost tmp]$ cd exemplu2
● se  copiază  fişierul  creat  din  folderul  ”exemplu”  în  ”exemplu2”.  Metoda  de 

folosire  a  căii  a  fost  următoarea:  ”../exemplu/fisier_text”,  adică  fişierul 
”fişier_text”  din  subfolderul  ”exemplu”  situat  cu  un  folder  deasupra  ”..”. 
Destinaţia a fost exprimată ca şi folderul curent ”./”

[tux@localhost exemplu2]$ cp ../exemplu/fisier_text ./
● listăm conţinutul folderului curent, în care se observă fişierul proaspăt copiat . 
[tux@localhost exemplu2]$ ls al
total 12
drwxrxrx  2 tux tux 4096 20080226 16:59 ./
drwx 10 tux tux 4096 20080226 16:59 ../
rwrr  1 tux tux   13 20080226 16:59 fisier_text

Interpretarea rezultatului listării conţinutului folderului (comanda de mai sus):
 total 12 – adică 12 rezultate găsite
 drwxr-xr-x  2 tux tux 4096 2008-02-26 16:59 ./ - adică 

■ d – director;
■ rwx – citire/scriere/executare pentru proprietar;
■ r-x – citire/executare pentru grup;
■ r-x – citire/executare pentru alţii;
■ 2 – numărul elementelor (folderul în sine + fişierul nostru);
■ tux – proprietar;
■ tux– grup;
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■ 4096 – mărime folder. Valoare implicită pentru foldere.
■ 2008-02-26 16:59 – data şi ora creării;
■ ./ - numele, adică folderul curent.

 drwx------ 10 tux tux 4096 2008-02-26 16:59 ../
■ d – director;
■ rwx – citire/scriere/executare pentru proprietar;
■ --- – nici un drept pentru grup;
■ --- – nici un drept pentru alţii;
■ 10 – numărul elementelor;
■ tux– proprietar;
■ tux – grup;
■ 4096 – mărime folder. Valoare implicită pentru foldere.
■ 2008-02-26 16:59 – data şi ora creării;
■ ../ - numele, adică folderul de deasupra.

 -rw-r--r--  1 tux tux   13 2008-02-26 16:59 fisier_text
■ - – adică NU este director;
■ rw- – citire/scriere pentru proprietar;
■ r-- – citire pentru grup;
■ r-- – citire pentru alţii;
■ 1 – numărul elementelor (un singur fişier);
■ tux– proprietar;
■ tux– grup;
■ 13 – mărime fişier, exprimat în bytes;
■ 2008-02-26 16:59 – data şi ora creării;
■ fisier_text – numele fişierului.

Mai menţionez câteva comenzi utile:
● rm – pentru ştergere fişier.
● mv – pentru mutare sau redenumire fişier.
● rename – tot pentru redenumire.
● rmdir – pentru ştergere folder.

Puteţi afla parametrii aferenţi fiecărei comenzi prin ”comanda –help”. Mai multe 
detalii se pot afla cu ”man comanda” respectiv ”info comanda”, unde ”comanda” se 
înlocuieşte cu comanda dorită.
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f) Folosirea unui file manager în mod text 

Cel mai folosit file manager în mod text se numeşte ”Midnight Commander”.

Din  prima  se  poate  observa  că  seamănă  foarte  mult  cu  vestitul  ”Norton 
Commander”,  însă,  faţă  de  acesta  din  urmă,  Midnight  Commander  (în  continuare 
referit cu denumirea scurtă - ”mc”) este mult mai avansat şi specific Linuxului. Pentru 
a porni programul, tastaţi comanda mc:

[tux@localhost ~]$ mc

Toate  shortcut-urile  cu  care  v-aţi  obişnuit  în  Norton  Commander,  Windows 
Commander sau Total Commander sunt valabile:

● F5 – copiere fişier;
● F6 – mutare fişier;
● F8 – ştergere fişier;
● F9 – accesare meniu;
● F10 – ieşire din program;
● F3 – vizualizare fişier;
● F4 – editare fişier;
● Shift+F4 – editare fişier nou;
● * - selectează/deselectează tot;
● Insert – selectează fişier curent;
● etc.

mc ştie  să  trateze  fişiere  cu  denumire  lungă,  în  cazul  în  care  aceasta 
(denumirea) nu încape pe ecran, este trunchiată. Scurtarea numelui se semnalizează 
cu semnul tilda.

g) Cum să vizualizaţi conţinutul unui fişier

Vom proceda prin exemplificarea problemei.
● creăm un fişier text numit wineman, de exemplu din manualul pentru programul 

wine:
[tux@localhost ~]$ man wine >> ./wineman

● afişăm întregul rezultat al lui:
[tux@localhost ~]$ cat ./wineman
WINE(1)                         Windows On Unix 
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WINE(1)

NAME
       wine  run Windows programs on Unix

SYNOPSIS
       wine program [arguments ... ]
       wine help
       wine –version

[ ... ]

SEE ALSO
       wineserver(1), winedbg(1)

Wine 0.9.55                      October 2005 
WINE(1)

Textul a fost scurtat pentru că e foarte lung.
● Pentru text foarte lung, poate ne interesează doar ultimele câteva linii. Atunci 

folosim comanda ”tail”:
[tux@localhost ~]$ tail ./wineman

comanda va afişa ultimele câteva linii.  Pentru a specifica numărul de linii  ce 
dorim să afişăm folosim parametrul ”-n” astfel:

[tux@localhost ~]$ tail n 30 ./wineman
va afişa ultimele 30 linii din fişierul wineman.

h) Cum să faceţi căutări rapide în rezultatele returnate de o 
comandă

Pentru  acest  lucru  ne  vom  folosi  de  o  comandă  care  să  returneze  ceva 
informaţii, de posibilitatea concatenării comenzilor şi de comanda ”grep”. Comanda 
ce ne va returna rezultate multe va fi ”ps aux”, o comandă ce generează lista tuturor 
programelor / proceselor pornite în sistem şi o afişează pe ecran. Cum lista este lungă 
şi de cele mai multe ori ne interesează doar un program anume, vom căuta în lista 
respectivă astfel ca să fie afişat doar ce ne interesează.

Rulăm comanda astfel, şi vedem rezultatele:
[root@localhost tux]# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME 
COMMAND
[kjournald]
root      1050  0.0  0.1   2636  1544 ?        S<s  09:16   0:00 
/sbin/udevd d
root      1901  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:16   0:00 
[ksuspend_usbd]
root      1912  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:16   0:00 
[khubd]
root      2291  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:16   0:00 
[kondemand/1]
root      2488  0.0  0.0      0     0 ?        S<   09:16   0:00 
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[kjournald]
daemon    2964  0.0  0.0   1684   332 ?        Ss   09:16   0:00 
/usr/sbin/atd
root      3268  0.0  0.0   2724   804 ?        Ss   09:16   0:00 
crond p
root      4876  0.0  0.0   4484   780 ?        S    09:16   0:00 ntpd 
u ntp:ntp p /var/run/ntpd.pid g
tux     6206  0.0  0.0      0     0 ?        Z    09:19   0:00 
[consolehelperg] <defunct>
root      6393  0.0  0.0   1668   464 ?        Ss   09:19   0:00 
/sbin/ifplugd b i eth0
tux     6573  1.3 12.2 304920 125204 ?       Sl   09:19   1:48 
/usr/lib/opera/9.5020071024.6/opera style ia_ora
tux     6967  0.0  0.0   2780   692 ?        S    09:26   0:00 
/usr/lib/opera/9.5020071024.6/operaplugincleaner 6573
tux    11767  0.1  2.4  44540 25112 ?        S    11:07   0:01 
konqueror /home/tux
tux    12011  0.0  0.5  30488  5240 ?        S    11:12   0:00 
kio_file [kdeinit] file /home/csabi/tmp/ksocketcsabi/klau
tux    12104  0.0  1.0  32832 10768 ?        S    11:14   0:00 
kio_uiserver [kdeinit]
tux    12208  0.0  0.1   3596  1224 ?        S    11:16   0:00 
/bin/sh /usr/lib/ooo2.2/program/soffice writer 
/home/tux/Personal/consol
tux    12223  1.0  7.7 208036 79220 ?        Sl   11:16   0:07 
/usr/lib/ooo2.2/program/soffice.bin writer 
/home/tux/Personal/consola_al
tux    12236  0.0  1.7  39772 17596 ?        S    11:16   0:00 kwrite 
[kdeinit] /home/tux/Personal/consola_cuprins
root     12782  0.0  0.0   2580   852 pts/3    R+   11:27   0:00 ps 
aux

***Notă: Rezultatul a fost scurtat pentru că altfel se întindea pe 4-5 pagini. Rezultatul 
pe care o să-l  obţineţi  va fi,  evident, oarecum diferit  datorită faptului  că veţi  rula 
programe diferite.

Remarcaţi liniile îngroşate. Asta este ce ne interesează. De fapt, acele 4 linii 
sunt doar 2 linii, doar că nu încap în lungime. Ce au în comun cele două linii şi ne 
poate interesa? Au programul ”opera” (un webbrowser ce tocmai e pornit). Dacă ne 
interesează  doar  acest  lucru,  folosim  comanda  ”grep”.  Aceasta  are  următoarea 
sintaxă:

grep text_de_cautat
Sintaxa  menţionată  va  căuta  în  aşa  numitul  ”stdout”  (Standar  Output  –  Ieşire 
Implicită) care în cele mai multe cazuri este ecranul.

[root@localhost tux]# ps aux | grep opera
tux     6573  1.3 12.2 304920 125204 ?       Sl   09:19   1:48 
/usr/lib/opera/9.5020071024.6/opera style ia_ora
tux     6967  0.0  0.0   2780   692 ?        S    09:26   0:00 
/usr/lib/opera/9.5020071024.6/operaplugincleaner 6573
root     13143  0.0  0.0   3068   736 pts/3    R+   11:35   0:00 grep 
color opera

Evident în listă s-a strecurat pe ultima linie chiar comanda rulată de noi, care conţine 
de asemenea cuvântul opera.

Alternativ,  grep  ştie  să  caute  direct  în  fişiere.  Şi  în  acest  caz,  returnează 
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linia/liniile ce conţin textul căutat. În acest context, sintaxa se modifica astfel:
grep text_de_cautat nume_fisier

i) Cum să verificaţi ce procese/programe rulează pe sistem, 
cât consumă din resursele sistemului şi cum să le opriţi

Lista tuturor proceselor / programelor pornite poate fi consultată cu comanda 
”ps”, iar  parametrii  cei  mai folosiţi  sunt ”aux” comanda modificându-se astfel,  iar 
rezultatul cum se vede în exemplul următor:

[root@localhost tux]# ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
root      1  0.0  0.0 1652 560 ?   Ss   09:15 0:01 init [5]
root      2  0.0  0.0    0   0 ?   S<   09:15 0:00 [kthreadd]
root      3  0.0  0.0    0   0 ?   S<   09:15 0:00 [migration/0]
root      4  0.0  0.0    0   0 ?   S<   09:15 0:01 [ksoftirqd/0]
root      5  0.0  0.0    0   0 ?   S<   09:15 0:00 [migration/1]
root      6  0.0  0.0    0   0 ?   S<   09:15 0:00 [ksoftirqd/1]
root      7  0.0  0.0    0   0 ?   S<   09:15 0:00 [events/0]

[...]

Lista a fost scurtată pentru că pe un sistem rulează zeci sau sute de procese 
simultan.

Ce ne interesează cel mai mult din rezultate:
● USER – utilizatorul care a pornit procesul. Numai acest utilizator sau root poate 

opri procesul respectiv.
● PID – identificatorul procesului, un număr unic asignat fiecărui proces. Prin acest 

număr poate fi identificat orice proces. De exemplu acelaşi utilizator porneşte 
acelaşi program de 2 ori în acelaşi moment. Nu ar exista nici o deosebire intre 
ele, dacă nu ar avea un identificator unic.

● COMMAND – comanda / programul efectiv rulat.

Dacă  dorim  sa  vedem  topul  proceselor  în  funcţie  de  utilizare  procesor,  ne 
folosim de progrămelul ”top”:

[root@localhost tux]# top

top  10:52:57 up  1:37,  1 user,  load average: 0.10, 0.22, 0.18
Tasks: 159 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s): 15.3%us,  2.0%sy,  7.1%ni, 70.4%id,  5.0%wa,  0.2%hi, 
0.0%si,  0.0%st
Mem:   1026100k total,  1012036k used,    14064k free,    25680k 
buffers
Swap:  1020116k total,        0k used,  1020116k free,   423000k 
cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 7273 tux     39  19 94532  44m  10m S   21  4.5   3:16.55 
operapluginwrap
10338 tux     20   0  276m  80m  57m S   19  8.1   0:10.48 
soffice.bin
 5115 root      20   0  455m 107m 6464 S    7 10.7   4:13.41 X
 6271 tux     20   0 92456  11m 4076 S    1  1.1   0:38.95 compiz
 6290 tux     20   0 44632 6732 4936 S    1  0.7   0:31.29 artsd
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 6310 tux     20   0 68752  28m  15m S    1  2.9   0:33.13 
superkaramba
 6547 tux     20   0  213m 126m  17m S    1 12.6   1:21.69 opera
 5207 mysql     20   0  108m  14m 3580 S    0  1.5   0:01.80 mysqld
 6272 tux     20   0 18760 9300 5908 S    0  0.9   0:05.29 emerald
 6274 tux     20   0 40376  16m  12m S    0  1.6   0:04.09 kdesktop
 6277 tux     20   0 39660  17m  13m S    0  1.7   0:06.92 kicker
 6479 root      20   0 32876  13m  10m S    0  1.3   0:01.70 yakuake
11195 root      20   0  2328 1012  764 R    0  0.1   0:00.03 top

”top” afişează doar atâtea procese câte încap în ecran. Cel mai consumator 
proces de resurse va fi  pe primul loc din listă.  După cum se poate observa,  lista 
seamănă cu cea generată de ”ps”. Primele 3-4 linii  prezintă un sumar referitor la 
resursele sistemului.

Dacă un proces trebuie oprit şi nu există altă metodă decât linia de comandă 
pentru acest lucru (ex. se blochează o aplicaţie şi nu mai reacţionează la click-uri cu 
mouse-ul), se poate folosi comanda ”kill” care are mai multe nivele de a forţa oprirea 
aplicaţiei. Astfel:

kill 11195
va omorî procesul aferent programului top din exemplul de mai sus. Evident 
rulat ca root.

kill 9 11195
va face acelaşi lucru în cazul nostru. Opţiunea ”-9” înseamnă cel mai mare nivel 
de forţare a opririi unui proces.

Să înţelegeţi mai bine... ”kill” trimite o cerere către aplicaţie ca aceasta să se 
oprească şi aşteaptă cu răbdare răspunsul ei. ”kill -9” trimite un ordin către aplicaţie 
să se oprească şi nu-l interesează ce părere are aplicaţia despre acest lucru.

j) Cum să aflaţi mai multe despre sistemul vostru

Un  mic  sumar  despre  Linuxul  instalat,  numele  computerului,  versiunea  de 
kernel şi procesor se poate afla astfel:

[root@localhost tux]# uname a
Linux localhost 2.6.22.18laptop1mdv #1 SMP Mon Feb 11 15:20:57 EST 
2008 i686 Genuine Intel(R) CPU           T2060  @ 1.60GHz GNU/Linux

Un program interesant şi  performant pentru informaţii  hardware se numeşte 
”hwinfo”.  De obicei  nu se instalează pe sistem automat,  aşa că îl  puteţi  pune cu 
comanda:

[root@localhost tux]# urpmi hwinfo   

După instalare, pentru o listă completă, foarte lungă (peste 1000 de linii), rulaţi 
pur şi simplu ”hwinfo” astfel:

[root@localhost tux]# hwinfo   

Partea frumoasă a programului este că poate să vă returneze doar informaţiile 
ce vă interesează cu ajutorul unui set de parametri.  De exemplu pentru informaţii 
despre sunet rulaţi ”hwinfo --sound” şi veţi afla tot ce ştie sistemul despre plăcile de 
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sunet:

[root@localhost tux]# hwinfo sound
11: PCI 1b.0: 0403 Audio device
  [Created at pci.300]
  UDI: /org/freedesktop/Hal/devices/pci_8086_27d8
  Unique ID: u1Nb.Xr0+ey1p7G5
  SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0
  SysFS BusID: 0000:00:1b.0
  Hardware Class: sound
  Model: "HewlettPackard Company 82801G (ICH7 Family) High 
Definition Audio Controller"
  Vendor: pci 0x8086 "Intel Corporation"
  Device: pci 0x27d8 "82801G (ICH7 Family) High Definition Audio 
Controller"
  SubVendor: pci 0x103c "HewlettPackard Company"
  SubDevice: pci 0x30bb
  Revision: 0x02
  Driver: "HDA Intel"
  Driver Modules: "snd_hda_intel"
  Memory Range: 0xd82400000xd8243fff (rw,nonprefetchable)
  IRQ: 22 (348502 events)
  Module Alias: 
"pci:v00008086d000027D8sv0000103Csd000030BBbc04sc03i00"
  Driver Info #0:
    Driver Status: snd_hda_intel is active
    Driver Activation Cmd: "modprobe snd_hda_intel"
  Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown

k)  Unde  se  ascund  fişierele  de  configurare  ale  diferitelor 
componente hard şi soft

Deoarece fiecare program are configuraţiile într-un mod specific, în acest capitol 
vom recurge la generalităţi şi la câteva exemple semnificative.

Setările  la  nivel  de sistem ale  aplicaţiilor  se află  în  general  în  folderul  /etc. 
Trebuie ştiut că orice configuraţie a unui program nu este altceva decât un fişier text 
prin  care  se  setează  parametrii  specifici  doriţi.  Parametrii  specifici  setărilor 
utilizatorului sunt în folderul utilizatorului, respectiv în subfoldere ale acestuia.

În momentul în care rulaţi un program acesta citeşte configuraţiile în ordinea:
1. configuraţiile la nivel de sistem;
2. configuraţiile la nivel de utilizator – dacă aceleaşi opţiuni apar în amândouă, 

cele de utilizator anulează cele de sistem;
3. configuraţiile  la  nivel  de  parametri  ataşaţi  comenzii  –  care,  dacă  e  cazul, 

anulează toate setările parametrilor specificaţi prin fişiere de configurare.

De asemenea, setări adiţionale ale unor aplicaţii pot fi găsite în subfoldere din 
”/usr”.

Câteva exemple:
● Setări pentru reţea - /etc/sysconfig/network-scripts/ , /etc/sysconfig/neworking/
● Setări pentru DNS-uri - /etc/resolv.conf
● Setări pentru interfaţa grafică - /etc/X11/xorg.conf
● Setări pentru numele calculatorului - /etc/hosts
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● ş.a.m.d.

l) Cum să faceţi un program să ruleze la pornirea sistemului

Există mai multe metode. Pentru a putea alege cea mai potrivită metodă în 
cazul dvs, iată principiul:

Un sistem Linux trece prin mai multe nivele de funcţionare. Ultimul nivel este 
interfaţa  grafică.  La  fiecare  nivel  (numit  în  engleză  ”runlevel”  sunt  disponibile 
anumite servicii şi se rulează anumite aplicaţii). În folderul  /etc găsiţi un subfolder 
numit ”rc.d”. Aici se află tot secretul. În continuare ne vom referi doar la aspectele 
care ne interesează ca utilizator obişnuit, mai precis:

1. /etc/rc.d/init.d/  (sau pe majoritatea sistemelor există un link direct din /etc - 
/etc/init.d/).  Aici  se  află  scripturile  ce  pornesc  diferite  aplicaţii.  Fiecare  fişier 
executabil din acest folder primeşte cel puţin 3 parametri:

● start – pentru a porni un proces oprit;
● stop – pentru a opri un proces pornit;
● restart – pentru a reporni un proces pornit – dacă procesul nu este pornit 

se va afişa eroare la oprire şi succes la pornire.
Opţional, majoritatea au şi parametrul:

● stat – pentru a afişa informaţii despre starea procesului.
2. /etc/rc.d/rc.local – este un fişier în care se trec comenzile ce se doresc a fi rulate 

după ce toate celelalte procese au fost pornite.

Pentru rularea programelor automat de către utilizator la logarea în interfaţa 
grafică se folosesc folderele specifice interfeţelor grafice. De exemplu, pentru KDE, 
acest folder este ~/.kde/Autostart/

Orice fişier executabil  pus în acest folder va fi  rulat  în cadrul  interfeţei  KDE 
imediat după ce utilizatorul respectiv s-a autentificat cu succes. KDE va rula aceste 
programe ca şi cum utilizatorul ar da dublu-click pe ele. Este bine de ştiut că se pot 
întâmpla unele situaţii neaşteptate. De exemplu, un mic script (adică un fişier text) 
poate fi interpretat în două feluri: ori rulat direct, fiind executabil, ori deschis ca fişier 
text într-un editor de text. Pentru eficienţă maximă, recomand să puneţi în Autostart 
link către fişierul ce se doreşte a fi rulat.

m) Cum accesaţi manualul inclus în Linux pentru toate 
aplicaţiile

Foarte pe scurt, pentru că s-a mai discutat în capitolele anterioare:
● comanda ”man” urmat de numele programului;
● comanda ”info” urmat de numele programului;
● fişierele de documentaţii  găsite sub diferite formate (text, html, help) şi în 

mai multe limbi le găsiţi aici: /usr/share/doc/
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n) Cum să rulaţi aplicaţii grafice cu parametri speciali

Doar un exemplu – acest punct se leagă de punctul k)/3.
Cele mai multe aplicaţii grafice sunt doar interfeţe pentru programe executate 

în linie de comandă. Aceste aplicaţii oferă posibilitatea setării unor parametri într-un 
mod mai comod şi mai prietenos decât să fie scrise cu mâna şi memorate pe de rost 
de utilizator.  Alte  aplicaţii  grafice sunt  în  totalitate  de sine stătătoare,  însă pot  fi 
pornite de la linia de comandă cu parametri specifici.

Ca exemplu vom trata programul de vizualizat filme ”mplayer”. Cazul este si o 
mică excepţie de la ce am spus mai sus. Programatorii au realizat două executabile:

● mplayer – variantă numai la linie de comandă, fără interfaţă grafică;
● gmplayer – variantă ce conţine atât mplayer cât şi o interfaţă grafică, compilate 

într-un singur executabil.
De  ce  două  versiuni?  Pentru  că  mplayer  se  doreşte  a  fi  un  player  care  să 

funcţioneze pe orice sistem. Astfel, pe un hardware învechit sau mai slab, ”mplayer” 
va da rezultate mai bune pentru că nu mai încarcă şi interfaţa grafică. Pe de altă 
parte interfaţa grafică oferă câteva zeci de setări şi opţiuni, pe când profesioniştii ar 
prefera varianta de la linie de comandă pentru că pot să-i ataşeze mai multe sute de 
opţiuni obţinând astfel rezultate mai bune.

Propun câteva exemple practice:

1. ascultaţi radio cu ”mplayer”:
mplayer playlist http://www.csabaradio.hu/listen128.m3u

opţiunea ”-playlist” indică  faptul  că parametrul  ce urmează este un playlist. 
Dacă  doriţi  conectarea  directă  la  un  stream,  treceţi  adresa  lui  imediat  după 
”mplayer”. ”mplayer” ştie să facă diferenţa în funcţie de ce are ca parametru. Dacă-i 
daţi parametru un film, va arăta filmul, dacă-i daţi parametru un stream, va cânta 
radioul online respectiv, dacă-i daţi un mp3 sau alt fişier de sunet, va ghici că este 
sunet si va cânta.

2. iată cum se porneşte un film cu parametri speciali:
mplayer /nume/film.mkv lavdopts skiploopfilter=all autosync 1 
framedrop

o) Cum să vă accesaţi calculatorul de la distanţă

În acest capitol ne vom referi la două metode de accesare a computerului de la 
distanţă.  Prin definiţia  de ”distanţă” se înţelege reţea locală sau Internet.  Cu alte 
cuvinte, orice alt calculator care prin metoda unei căi de comunicare poate iniţia şi 
crea o legătură cu calculatorul dvs. Prima metodă este cea mai des utilizată şi se 
numeşte SSH (Secure Shell). Tehnologia folosită este una destul de sofisticată. Pentru 
utilizator este suficient să se ştie că această comunicare este criptată şi securizată. 
Cu alte cuvinte nu poate a  treia persoană să ”asculte” comunicarea între dvs. şi 
calculatorul la care v-aţi conectat.

1. SSH  este un sistem bazat pe arhitectura server-client. Serverul oferă serviciul 
de ssh cu ajutorul daemon-ului sshd. Clientul, cu aplicaţia ssh, se conectează 
la  server.  În  urma conexiunii,  pe  ecranul  clientului  apar  date  de  pe  server. 
Clientul  vede  efectiv  acelaşi  lucru  ce  ar  vedea  stând  în  faţa  serverului  pe 
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monitorul acestuia fiind logat în mod text.  Toate comenzile lansate de client 
sunt rulate pe server, toate programele lansate de client sunt pornite de fapt pe 
server,  toate operaţiile  cu fişiere se întâmplă  pe server,  clientul  beneficiază 
doar de conexiune pe post de ”monitor”.
Serverul sshd se porneşte cu scriptul ”sshd” din  /etc/init.d/, configuraţiile se 
ţin în /etc/ssh/sshd.conf.
Clientul se porneşte cu aplicaţia ssh  utilizator@nume_server, configuraţiile se 
ţin în /etc/ssh/ssh.conf.

2. VNC  este  un  sistem  prin  care  se  poate  conecta  în  mod  grafic  la  server. 
Aplicaţia  server  se  numeşte  ”vncserver”,  aplicaţia  client  se  numeşte 
”vncviewer”,  iar  parola  pentru  server  se  setează  cu  ajutorul  comenzii 
”vncpasswd”. 
Trebuie menţionat ca VNC nu este specific Linux, ci este cross-platform, adică 
este pentru toate sistemele de operare şi poate fi folosit în situaţii mixte.
Pe Linux, ”vncserver” va porni încă un server X la care un client va avea acces 
pe baza parolei setate cu ”vncpasswd”. Utilizatorul conectat implicit (logat în 
interfaţa grafică) va fi cel care porneşte serverul.

p) Alte referinţe on-line

● http://www.oreillynet.com/linux/cmd/  
● http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-badunixhabits.html?ca=dgr-  

lnxw93tenunixtips&S_TACT=105AGX59&S_CMP=GR
● http://www.ss64.com/bash/  
● http://www.ss64.com/links/bash.html  

Înapoi la cuprins
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http://www.ss64.com/links/bash.html
http://www.ss64.com/bash/
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Linkuri utile din lumea Linux

Înapoi la cuprins
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http://lxer.com/
http://www.mylro.org/
http://www.mandrivausers.ro/
http://www.lintube.com/
http://news.osn.ro/
http://lwn.net/
http://www.google.ro/linux
http://beranger.org/index.php
http://www.freesoftwaremagazine.com/
http://linuxreviews.org/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://www.linux-gamers.net/
http://www.kde-apps.org/
http://www.tuxmagazine.com/
http://www.linuxvirgins.com/index.html
http://www.tuxmachines.org/
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Echipa MandrivaUsers România are  plăcerea să vă prezinte sistemul 
de operare Mandriva Linux 2008.1 Spring! Acest sistem de operare conţine 
şi  foloseşte  cele  mai  noi  inovaţii  software  posibile,  pentru  a  oferi 
utilizatorilor o experienţă unică şi pentru a înlocui cu succes sistemele de 
operare plătite. 

Prezentul  ghid  acoperă  capitolele  cele  mai  importante,  cum  ar  fi 
instalarea  sistemului  de  operare,  configurarea  acestuia,  instalarea 
aplicaţiilor suplimentare, folosirea consolei şi chiar mici secrete. 

Lumea Open Source nu trebuie să fie un tărâm mistic pentru nimeni. În 
ultimii ani, această lume a evoluat destul de mult încât să ofere fiecărui 
utilizator  indiferent  de  nivelul  de  experienţă  al  acestuia,  maximum  de 
productivitate cu minimum de efort, şi aceasta folosind o interfaţă simplă şi 
intuitivă. Folosind Linux beneficiaţi de avantajele unui sistem de operare 
practic neafectat de viruşi şi alte ameninţări, fiind cu toate acestea gratuit, 
rapid, performant şi foarte uşor de utilizat. De asemenea, gama de aplicaţii 
disponibilă  poate  deschide  şi  edita  toate  tipurile  de  fişiere  sau  executa 
toate operaţiile cu care aţi fost obişnuit în alte sisteme de operare.

În speranţa că v-am trezit interesul, vă facem o invitaţie călduroasă să 
testaţi  acest sistem de operare cu ajutorul  prezentului  ghid,  care a fost 
alcătuit special pentru a face tranziţia la Mandriva cât mai uşoară posibil 
pentru oricine.
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