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1 Cum a apărut şi ce este AcademiX 

 

 Ca urmare a efortului deosebit al dezvoltatorului principal al acestei distribuţii, Dumitru 

Luta şi a unui grup de entuziaşti, sustinuţi în acest demers de prof. dr. Jalobeanu Mihail, în luna 

ianuarie 2015 apare prima versiune care se numea EDU Ro şi îngloba pe un nucleu Debian un 

număr de aproximativ 120 de „programe destinate educaţiei. Ulterior, ca urmare a cerinţelor 

utilizatorilor, s-au adaugat mai multe programe iar numele distribuţiei s-a schimbat în AcademiX. 

 Distribuţia include programe specifice domeniului educaţional, grupate cu ajutorului unui 

utilitar care facilitează instalarea acestora, denumit sugestiv EDU. Acesta, adduce oarecum aminte 

celor familiari cu distribuția Debian, de Synaptic, diferența majoră este că EDU vine cu interfață 

complet grafică cu imagini ale pachetelor incluse (peste 55.000) iar instalarea programelor grupate 

în 24 de sectiuni se face cu un simplu click. Aceste secțiuni vor fi prezentate în capitolele 

urmatoare, după capitolul destinat instalării şi configurărilor avansate ale distribuţie. Facem 

precizarea că pentru instalarea unui program este nevoie de unul sau mai multe pachete în functie de 

alte programe de care depinde buna funcționare a programului principal. Noutatea în această 

distributie este acest utilitar cu interfaţă grafică specifică şi originalitatea programelor incluse, 

dintre care amintim laboratoare virtuale, microscopul electronic, simulatoare şi multe alte programe 

utile. 

 Distributia este utilizată până în prezent în mediul academic şi şcolar însă permite instalarea 

altor programe compatibile Debian.  

 Cele 24 de secţiuni incluse în utilitarul de instalare al programelor din AcademiX sunt : 

Noutăţi, Matematica, Fizica, Biologie, Chimie, Profesor, Electronică, Geografie, Genetică, Limbi 

străine, Programare, Arhitectură, Robotică, Statistică, Laboratoare virtuale, Internet, Multimedia, 

Birotică, Grafică, Jocuri, Accesorii, Instrumente de sistem, Fonturi şi Toate pachetele. 
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2 Scopul AcademiX 

 

 După cum dezvoltatorul şi întreaga echipa au afirmat-o, <<avem nevoie de programe 

potrivite, gratuite şi stabile pentru o educaţie de calitate>>. În acest sens, a fost dezvoltată aceasta 

distribuţie care se menţine în continuare gratuită prin efortul echipei de dezvoltare şi testare1. 

AcademiX poate fi folosit cu usurinţă în domenii variate, respectiv matematică, cu ajutorul 

simulatoarelor pot fi suplinite materiale didactice constisitoare sau chiar periculoase în cazul 

laboratorului de chimie, în domeniul geneticii scurtează mult timpul de observare a fenomenelor 

specifice, simplifică costurile legate de reactivi fiind un instrument prietenos şi intuitiv, permite 

simulări şi multe alte facilităţi care vor fi prezentate în cadrul celor 24 de secţiuni. 

3 Instalare AcademiX cu un mediu bootable 

 

 Pentru a instala distributia AcademiX vom parcurge urmatorii pasi: 

Procurarea şi pregătirea pentru scriere a imaginii distribuţiei 

 

 Imaginea este disponibilă la adresa https://academixproject.com/download/ . Cele mai multe 

sisteme noi sunt pe arhitectura de 64 de biţi. Pentru sistemele mai vechi există şi o imagine pe 32 de 

biţi. Pentru a afla tipul arhitecturii unui calculator în Windows, este de ajuns să : 

 Pentru a determina tipul de arhitectură în Linux şi implicit distribuţia care va fi instalată pe 

calculator, deschideţi o fereastră de terminal (Ctrl + Alt + T), tastaţi comanda uname -a logaţi ca 

root. 

Scrierea imaginii se face pe dvd din linux, folosind utilitarul brasero (instalat din utilitarul 

EDU sau din consolă după comanda apt install brasero), ca în imaginea de mai jos: 

 

                                                 
1 vezi: https://academixproject.com/echipa/  

Faceți clic pe Start> Panou de control (Control Panel)  

Faceți dublu clic pe Sistem 

Verificați tipul de sistem 

https://academixproject.com/download/
https://academixproject.com/echipa/


Manual AcademiX – instalare si utilizare (versiunea in limba romana)         4 

Vom selecta Burn image , vom identifica folderul unde am descărcat-o, de obicei este în 

Downloads, după care vom selecta discul şi eventual proprietăţi de scriere, la viteză moderată. 
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 Pentru a realiza un USB bootable din linux, folosim fie un utilitar, gen etcher-electron, fie 

comanda dd. Recomandăm pentru început folosirea utilitarului etcher care este foarte simplu de 

utilizat, se selectează imaginea, se selectează drive (stick-ul pe care instalăm – mare etentie să avem 

conectat în porturile USB doar stick-ul gol pe care se va instala distribuţia AcademiX). La crearea 

unui stick bootable, el va fi formatat astfel că informaţia de pe el va fi ştearsă şi se va scrie imaginea 

necesară instalării. 

Pregătirea calculatorului pentru instalare 

 Include două etape distincte, partitionarea harddisk-ului, în scopul creării spaţiului fizic 

pentru noua distribuţie şi modificarea opţiunilor din BIOS astfel incât sistemul să se încarce de pe 

mediul extern de stocare, fie stick de memorie (indicat pentru utilizatorii avansaţi), dar şi de pe 

mediu optic de tip CD sau DVD. În continuare, vom prezenta cele doua operaţiuni, în detaliu. 

Partitionarea discului dur 

 Partiţionarea harddisk-ului se face în Linux cu ajutorul unui program numit Gparted (sau 

din consola), iar in Windows din Disk Management. Pentru partitionarea în Linux, logați ca root se 

executa comanda gparted.  

 Interfaţa programului Gparted este prezetată mai jos, modul de lucru efectiv în program este 

intuitiv. 
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 Crearea unei partiţii se face din meniul partition/new dupa care se editează caracteristicile 

partiţiei: 

 

 În imaginea de mai sus observăm pe prima coloană numele partiţiilor care sunt de forma sda 

urmat de un număr, partiţia pentru AcademiX este, în acest caz, sda9, respectiv cea de swap este 

sda10. Pe acest calculator sunt instalate 3 sisteme de operare: Windows 10, AcademiX şi Debian 

Stretch.  
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Atenţie, când se instalează mai multe sisteme de operare, recomand instalarea 1-Windows, 

2- Linux şi nu invers, ca urmare a modului particular de partiţionare pe care sistemele bazate pe 

Windows o realizează. Aţi mai observat, că spre deosebire de ceea ce ştiaţi în Windows, aici este 

nevoie de 2 partiţii , cea de sistem şi partiţia de swap pentru ca distribuţia să funcţioneze. În cazul 

de faţă, am instalat Windows 10, apoi Debian şi mare atenţie, în final AcademiX, dar am specificat 

la instalarea AcademiX ca partiţia de swap de la Debian să nu fie folosită la instalarea AcademiX, 

pentru că sistemele bazate pe Debian, cum este şi această distribuţie educaţională, tind să modifice 

din start (implicit) partiţiile swap ale altor distribuţii linux. Deocamdată, laa nivel de începător, vom 

instala peste Windows, doar AcademiX. 

 Partiţionarea în Windows 10 a discului dur se face cu ajutorul utilitarului Disk Management, 

executând click dreapta pe meniul Start (sau apăsând tasta Windows+ X) şi selectând ”Disk 

Management”.  

 

 
  Acest utilitar poate fi lansat din terminal apăsând simultan tasta Windows şi R şi scriind 

comanda  ”Diskmgmt.msc” urmată de tasta Enter 
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 O a treia metodă constă în a căuta cu ajutorul utilitarului Cortana cuvântul disk 

management / managementul discului şi selectare ca în imaginea de mai jos: 

 

 După ce am deschis utilitarul Disk Management, vom edita patiţia pe care dorim să o 

modificăm sau din meniul File vom crea o partiţie nouă. 
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 Atenţie la editarea partiţiilor, pentru a nu şterge partiţiile necesare funcţionării sistemului de 

operare Windows! În acest sens nu ne vom atinge de partiţia rezervată pentru sistem (aici este 

partiţia de 500Mb şi nici de C: pe care este instalat sistemul de operare Windows. 

 Un sfat, pentru a identifica cu uşurinţă partiţiile în Linux, care nu mai păstrează denumirea 

cu litere din Windows, este de a nota dimensiunea acestor partiţii şi ceea ce reprezintă ele, de 

exemplu C: - 39,51GB – Windows, etc. - acest lucru ne uşurează mult identificarea partiţiilor atunci 

când vom instala AcademiX. Cele 5 imagini de mai sus referitoare la partiţionarea în Windows sunt 

preluate de pe situl: https://www.disk-partition.com/windows-10/windows-10-disk-management-

0528.html unde veţi găsi şi utilitare care fac partiţionarea mai uşoară. 

 

 

Pregatirea BIOS 

 Fiecare calculator, desktop sau laptop, are o modalitate proprie de a accesa meniul BIOS, din 

acest motiv este bine a verifica modelul calculatorului pentru a cauta tasta funcțională specifică 

accesării acestui meniu. Odată intrați în meniul BIOS, va trebui setat first boot device mediul de pe 

care pornim instalarea AcademiX, respectiv USB sau DVD. 

 Sfat: pentru a găsi combinaţia de taste sau tasta care permite accesarea meniului BIOSal 

calculatorului propriu, căutaţi într-un motor de căutare pe Internet “entering BIOS/ 

model_calculator”. O sugestie este disponibilă la adresa 2, unde se recomandă restartarea 

calculatorului şi în funcţie de model se apară fie tasta Esc, fie Del, fie una din tastele funcţionale din 

zona superioară a tastaturii F1, F2 sau F3. Odată accesat meniul BIOS, vom selecta modalitatea de 

încărcare a sistemului de operare (First BOOT Device) corespunzătoare: USB (dacă instalăm de pe 

stick de memorie) sau CD/DVD (– Optical Unit). De asemenea, se poate face instalare UEFI 

                                                 
2 https://www.pcworld.com/article/241032/computers/how-to-enter-your-pcs-bios.html 

https://www.disk-partition.com/windows-10/windows-10-disk-management-0528.html
https://www.disk-partition.com/windows-10/windows-10-disk-management-0528.html
https://www.pcworld.com/article/241032/computers/how-to-enter-your-pcs-bios.html
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(Unified Extensible Firmware Interface) ceea ce înseamnă instalează programe doar dacă 

driverele/programele sunt semnate digital şi Legacy, când instalarea nu ţine seama de provenienţa 

pachetelor de instalat, ceea ce reprezintă un mod nesigur de instalare în măsura în care nu 

cunoaştem provenienţa şi integritatea pachetelor de instalat. 

Instalarea propriu-zisa 

 După pregătirea bootării şi a imaginii distribuţiei, cu stick-ul în portul USB sau DVD inserat 

în unitatea optică, se trece la instalare. Se vor parcurge următorii paşi: 

1. La bootare se selectează din săgeţi mediul de pe care se face instalarea(USB/DVD) 

2. Se va selecta din săgeţi sus – jos opţiunea de instalare grafică (graphical install) 

3. Selectarea limbii în care va fi afişată interfaţa sistemului de operare (română sau orice altă 

limbă ).  
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4. Selectarea ţării pentru setări regionale (tastatură, oră, etc.) Se va selecta România. 

 

5. Selectarea tastaturii – evident tastatură românească 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Configurarea reţelei (etapă necesară pentru actualizări, preluarea unor pachete noi neincluse) 
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În această etapă sunt recunoscute plăcile de reţea existente. Selectarea plăcii de reţea wireless 

Qualcom va determina ulterior selectarea reţelei şi inserarea parolei. Placade reţea cu fir este 

Realtek, dar ce este mai importan, modul în care leidentifică AcademiX, enp2s0f2. Remarcăm placa 

wifi incepe cu w, cea de reţea cu e. 

 

 

 

7. S
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l
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t
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n

u

m

e

lui reţelei (în cazul în care am ales să folosim o reţea fără fir) 

8. Selectarea modului de autentificare în reţea ( dacă e open sau cu autentificare criptată ) 
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9. Introducerea cheii de autentificare în reţea 

10. Configurarea reţelei 
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a domeniului din care face parte calculatorul în reţea 
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12. Numele calculatorului 

 

13. Setarea parolei de root  

 

14. Numele utilizatorului calculatorului  



Manual AcademiX – instalare si utilizare (versiunea in limba romana)         16 

 

15. Numele contului de pe calculator 

 

16. Parola de utilizator 

 

17. Configurarea orei locale 
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18. Partiţionarea discului dur (din cele 4 opţiuni vom selecta configurare manuală, ultima 

opţiune din cele prezentate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Verificarea altor partiţii swap (dacă există) – şi marcarea lor DO NOT USE 
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 Observăm că partiţia 7 nu este marcată cu F (format), deci nu va fi afectată de instalarea 

AcademiX. 
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20. Crearea partiţiei principale pentru sistem, cu numele AcademiX, formatată ca EXT4, cu 

punctul de montare în / 
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21. Crearea partiţiei de swap 

 Se face similar cu partitia de sistem, foarmatată ca zonă de swap (partition area)  

22. Finalizarea partiţionării: 
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23. Odată ce am selectat done with partition in ecranul principal, vor fi scrise modificările pe 

disc şi va începe instalarea distribuţiei. 
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24. Configurarea manager de pachete în reţea (ţara si adresa de descărcare) 
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25. Configurare popularity-contest (un utilitar care colectează date despre folosirea pachetelor şi 

trimite aceste statistici la serverele Debian) 

26. Instalare GRUB 

27. Finalizarea instalării 
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 O prezentare mai detaliată a instalării AcademiX poate fi urmărită la adresa3:  

4 Configurări de baza AcademiX – după instalare 

 Configurare tastatură 

 Instalare imprimantă 

5 Resurse si configurari avansate 

6 Programare in AcademiX 

7 Robotica in AcademiX 

                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=sxp4TPiZ818 

https://www.youtube.com/watch?v=sxp4TPiZ818

