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Introducere
Redcore este un sistem de operare dezvoltat pentru a funcționa pe
majoritatea sistemelor moderne cu arhitectura pe 64 de biți.
Redcore este un sistem de operare pentru utilizarea cotidiană și poate fi
considerat ca un înlocuitor gratuit pentru Windows, Mac OS și BSD, dar chiar și
pentru alte sisteme Linux. Redcore este proiectat în așa fel încât să poată
funcționa împreună cu alte sisteme de operare și se poate seta automat în
dual-boot (sau multi-boot) în timpul instalării.

Istoric
Redcore este un sistem de operare modern, a cărui dezvoltare a început
în anul 2016. Prima versiune de Redcore Linux a fost dezvoltată având la baza
Gentoo și lansată cu numele de „Redcore Desktop 1”.
În Ianuarie 2017 a fost lansată prima versiune cu o nouă versionare și
anume Redcore Desktop 1701, în August 2017 s-a renunțat la numele „Redcore
Desktop” în favoarea numelui „Redcore Linux”.
Proiectul Redcore se concentrează pe stabilitate, viteză și ușurința în
utilizare a cât mai multor utilizatori, de diverse categorii de vârstă și nivele de
experiență în utilizarea calculatoarelor (computerelor).
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Numerele de versiuni
Numerele de versiuni au un parcurs logic în dezvoltarea sistemului.
Versiune

Nume de cod

1

Andromeda

1701

Betelgeuse

1702

Canis Major

1703

Delta Draconis

1704

Epsilon Eridani

1706

Fomalhaut

1708

Gamma Crucis

1710

Helvetios

Unde găsiți ajutor
Comunitatea Redcore Linux nu este foarte mare, dar cu un pic de răbdare
veți găsi toate răspunsurile pe care le căutați.
În primul rând trebuie să citiți documentația care se găsește la:
wiki.redcorelinux.org.
Dacă nu găsiți acolo rezolvare la problema pe care o aveți sau nu vă
descurcații cu wiki, puteți apela la unul dintre următoarele grupuri: Facebook
sau G
 oogle.
Și nu în ultimu rând ne puteți căuta pe IRC cu ajutorul aplicației
„Konversation”, care se găsește în meniul sistemului.
După ce ați pornit aplicația, asigurați-vă că vă conectații la serverul
„irc.freenode.net” și alăturați-vă canalului „#redcorelinux”.
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Instalarea Redcore
Puteți descărca Redcore Linux gratuit. Sistemul se găsește sub forum unui
fișier .iso pe care trebuie să îl „ardeți” pe un disc DVD sau o memorie USB.
Live-DVD/USB este boot-abil și oferă un sistem complet funcțional pe care îl
puteți încerca fără a afecta sistemul instalat pe calculator.

Descărcarea fișierelor
Dacă nu aveți o conexiune bună de internet, puteți comanda un disc DVD
sau o memorie USB de la: w
 ww.osdisc.com
Altfel puteți vizita pagina de descărcare de la: m
 irror.math.princeton.edu
La legătura de mai sus trebuie să găsiți:
● un fișier .iso
● un fișier .md5sum
● un fișier .sha256sum
● un fișier .txt
Fișierul de care aveți nevoie este cel care are extensia .iso, clic direct pe
legătura .iso și descărcare direct cu navigatorul, se copiază legătura într-un
terminal cu aplicația wget sau printr-o aplicație creată special pentru descărcări.
După descărcarea imagini trebuie să vă asigurați ca fișierul să nu fie corupt prin
verificarea chei md5sum.
După descărcarea celor două fișiere, vă recomandăm să vă asigurați ca
fișierul .iso să nu fie deteriorat, verificând suma de control md5sum. Dacă
verificarea trece testul, puteți trece la inscripționarea pe DVD sau pe o memorie
USB.
Pentru verificare, scrieți comanda următoare într-un terminal și apăsați tasta
Enter:
md5sum -c Redcore.Linux.1710.LXQT.amd64.iso.md5sum

Inscripționarea imaginii .iso
Introduceți un disc gol (blanc) în unitatea de inscripționare și mergeți la
Meniu -> Multimedia, deschideți aplicația K3b și alegeți „Scriere imagine”.
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Dacă vă place/preferați să lucrați cu terminalul, puteți folosi comanda:
cdrecord -v -dao dev=1,0,0 Redcore.Linux.1710.LXQT.amd64.iso
Înlocuiți numerele de la dev= cu numărul corespunzător pentru unitatea
de disc pe care o aveți. Este posibil să fie nevoie să vă autentificați ca
administrator (root) pentru a rula comanda menționată mai sus.
Pentru a inscripționa imaginea .iso pe o memorie USB trebuie să aveți
instalată aplicația ISO Writer sau Unetbootin. Dacă această aplicație nu este
instalată, folosiți comanda următoare pentru a instala Unetbootin.
sudo apt install unetbootin - pentru Debian, Ubuntu, Mint
sudo yum install unetbootin - pentru CentOS, RHEL
sudo dnf install unetbootin - pentru Fedora
sudo zypper install unetbootin - pentru openSUSE
sudo pacman -S unetbootin - pentru Arch, Manjaro

Instalare
La pornirea de pe LiveDVD/USB apare un meniu cu mai multe opțiuni
înainte de a intra în sesiunea grafică (modul grafic / interfața grafică).
Modificarea opțiunilor se face poziționându-vă cu tastele săgeată pe linia dorită
și apăsând Enter, iar ieșirea din paginile opțiunilor (fără modificare) se face cu
Esc.
●

Start Redcore Linux 1701 – pornește sesiunea Redcore

●

Advanced Options – setări legate de ACPI și Virtualbox
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●

Language Selection – aici puteți alege limba în care să pornească Redcore

●

Keyboard Selection – aici puteți alege formatul tastaturii

Dacă ați terminat cu setările (sau poate nici nu vreți să vă atingeți de ele),
poziționați-vă pe prima opțiune și apăsați Enter pentru a porni Redcore.
Urmează autentificarea, introducând numele de user: „redcore” și parola:
„redcore”. Fiți atenți la tastarea acesteia, pentru că distribuțiile GNU/Linux fac
diferența între literele mari și mici (sunt „case sensitive”).

6
Copyleft (ɔ) Redcore Linux

redcorelinux.org

După autentificare se deschide mediul de lucru, iar pe ecran veți găsi
pictograma programului „Redcore Installer”, cu care se va efectua instalarea.

Dați dublu-clic pe pictogramă și introduceți parola „root”.
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Selectați limba în care doriți să se instaleze Redcore și apăsați „Următorul”
pentru continuare.

Acum trebuie să alegeți țara în care vă aflați, pentru stabilirea fusului orar
corect.
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Mai departe trebuie să specificați limba și formatul tastaturii. Dacă v-ați
obișnuit cu așezarea tastelor în Windows, vă recomandăm formatele Romanian
(standard) și English (US) Implicit.

Aici puteți specifica doar tastatura implicită, însă după instalare puteți
adăuga și alte tastaturi.
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În pașii de mai jos trebuie să indicați partiționarea pe care o doriți,
respectiv mediul de stocare pe care să se instaleze Redcore. Indiferent care
opțiunea este aleasă, asigurați-vă că ați salvat toate datele importante de pe
mediul de stocare pe care faceți instalarea, ca să evitați pierderea accidentală a
datelor.
● prima opțiune vă permite să ștergeți integral mediul de stocare ales și să
instalați exclusiv Redcore pe acesta;
● a doua opțiune vă permite partiționarea manuală, care este recomandată
dacă doriți să folosiți Redcore alături de alte sisteme de operare;
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Mai departe trebuie să vă setați datele personale – numele, numele de
utilizator folosit pentru autentificarea în sistem, parola alocată acestui cont de
utilizator, apoi parola de administrator.
Tot aici setați modul de autentificare în Redcore (automat sau cu parolă).
Autentificarea automată se pretează mai mult utilizatorilor care nu împart cu
nimeni calculatorul.
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La finalul instalării vi se prezintă setările pe care le-ați făcut și vi se cere
acordul pentru instalarea sistemului, iar după finalizarea instalării aveți
posibilitatea să reporniți calculatorul sau să continuați sesiunea dacă doriți.
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Mediul de lucru
Panoul
După instalare, ecranul calculatorului se va prezenta la fel ca în imaginea de
mai jos:

Mediul de lucru din Redcore are un panou situat în partea de jos a
ecranului. În partea stâng se găsește meniul, care se poate accesa dând clic pe
logo-ul Redcore și în partea dreapta a panoului se găsesc pictogramele
pentru:
● rețeaua de internet.
● dispozitive detașa
 bile.
● reglarea sunet.
● setările pentru dată și oră.
● schimbarea celor două ecrane.
● minimizarea ferestrelor.

Meniu
Meniul din Redcore conține 4 secțiuni cu următoarele:
● prima secțiune conține categoriile programelor instalate.
● a doua secțiune conține setările sistemului și informații despre mediul de
lucru.
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● a treia secțiune conține butoanele pentru închiderea și repornirea
sistemului.
● a patra secțiune conține căsuța de căutare a sistemului.

Accesorii
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ark - manager pentru fișierele arhivate
Compton - este un compozitor pentru X
FeatherPad - este un editor pentru fișiere text
HP Device Manager - manager pentru imprimantele și multifuncționalele HP
KCalc - calculator
KeePassXC - este un manager pentru parole
Notepadqq - editor pentru limbaje de programare
PCManFM - managerul de fișiere și directoare
Qlipper - manager pentru lucrurile salvate în background

Birou
●
●
●
●
●
●
●

LibreOffice - pachet office cu suport pentru formatele ODF
LibreOffice Base - editor și manager pentru baze de date
LibreOffice Calc - calcul tabelar
LibreOffice Draw - creare documente grafice
LibreOffice Impress - creare prezentări/diapozitive grafice
LibreOffice Math - editor pentru ecuații și formule matematice
LibreOffice Writer - editare documente
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●

qpdfview - vizualizator pentru documente digitale

Grafică
●
●
●
●
●
●
●

FontForge - editor de fonturi
GIMP - manager de fotografi și imagini
Inkscape - manager de imagini vectoriale
LXImage - vizualizator de imagini
MuPDF - vizualizator pentru documente digitale
Screenshot - captură de ecran
XSane Scanner Tool - manager pentru scaner

Internet
●
●
●
●
●
●

FileZilla - este un client pentru FTP, FTPS și SFTP
Konversație - este un client pentru IRC
qBittorrent - este un client pentru Torrente
QuiteRSS - este un cititor de Feed RSS/Atom
QupZilla - este un navigator pentru internet
WMail - este un client pentru căsuța poștală Google

Jocuri
●
●

Playonlinux - este un client pentru jocurile și programele de Windows
Steam - platformă pentru jocuri

Multimedia
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cantata - player audio
guvcview - aplicație pentru camera web
K3b - manager pentru discurile optice
mpv Media Player - player video și audio
PulseAudio Volume Control - manager pentru controlul sonorului
SimpleScreenRecorder - program pentru captură video
TV-maxe - program pentru vizualizarea emisiunilor de televiziune
VidCutter - editor video și audio
VLC - player media

Programare
●
●

Notepadqq - editor pentru limbaje de programare
sandbox - este o unealtă în care se pot rula aplicații într-un mediu securizat

Redcore Linux
●
●
●

Cere Ajutor Online - o legătură spre un client IRC online
Depozite Redcore - legătură spre depozitul Redcore
Descărcare - legătură spre pagina de unde se poate descărca Redcore
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●
●
●

Documentație Gentoo - legătură spre pagina cu documentația Gentoo
Documentație Redcore - legătură spre pagina cu documentația Redcore
Pagina Web Redcore - situl oficial al Redcore

Unelte de sistem
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

About LXQt - informații despre mediul de lucru LXQt
AQEMU - manager pentru mașini virtuale
Gestionarul de partiți KDE - manager pentru HDD, SSD etc
Htop - informații despre procesele sistemului
ISO Writer - unealtă pentru creare de stick-uri boot-abile
K3b - manager pentru discurile optice
KDE CDEmu Manager - manager pentru discurile optice salvate în calculator
Manage Printing - manager pentru imprimante și multifuncționale
Navigator Avahi Zeroconf - manager pentru calculatoarele din rețea
qps - informații despre procesele sistemului
QTerminal - aplicație pentru linia de comandă
QTerminal drop down - aplicație pentru linia de comandă
Sisyphus GUI - manager pentru depozitul de pachete
Unetbootin Static - unealtă pentru creare de stick-uri boot-abile

Wine
- este un client pentru jocurile și programele de Windows

Preferințe
●

●
●
●
●

LXQt settings
○ Centru de configurare LXQt
○ Brightness
○ Configurare aspect LXQt
○ Configurare sesiune LXQt
○ Configurație acceleratori LXQt
○ Date and Time
○ Desktop
○ File Associations
○ Keyboard and Mouse
○ Locale
○ Monitor settings
○ Openbox Settings
○ Părăsește sistemul
○ Power Management
○ Users and Groups
Conexiuni de rețea
Personalizați desktopul
Print Settings
Screensaver
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About LXQt
Leave
●
●
●
●
●
●

Hibernate
Leave
Logout
Reboot
Shutdown
Suspend

LockScreen
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