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Nazwa „Internet Rzeczy” może irytować, jednak istnieniu samego zjawiska nie sposób
zaprzeczyć: coraz więcej różnego rodzaju urządzeń jest podłączanych do sieci, by zbierać
dane bądź umożliwiać sprawowanie kontroli nad różnymi obiektami. Z kolei Linux świetnie
sprawdza się w roli systemu kontrolującego tego typu urządzenia.
W tym miesiącu prezentujemy ioBrokera: uniwersalne narzędzie do zarządzania różnego
rodzaju urządzeniami z poziomu pojedynczego interfejsu. Przedstawimy też projekt Eclipse
IoT: zbiór bibliotek i frameworków, których celem jest zachowanie wolności i otwartości
Internetu Rzeczy.
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 inux na starszym sprzęcie: nie ma powodu, by wyrzucać stary komputer, jeśli
L
mamy dostęp do odpowiedniego systemu linuksowego.
 aspberry Pi 3 B+: szybsza sieć, większa moc procesora i ulepszona obsługa
R
sieci bezprzewodowych powodują, że najpopularniejszy minikomputer świata
zyskał nowe możliwości.

Z kolei w sekcji LinuxVoice znajdziemy m.in. dwa interesujące samouczki: o silniku wyszukiwania Recoll oraz tworzeniu własnych modyfikacji Minestesta – otwartego odpowiednika
popularnego Minecrafta.
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SIERPIEŃ 2018

> Projekt Spacewalk od SUSE to nowe
rozwidlenie dla Red Hata
> Ogłoszono openSUSE Leap 15
> SoftMaker FreeOffice 2018 dla systemów Linux
> Nowy CentOS
> W jaki sposób fale dźwiękowe

NUMER 174

i ultradźwiękowe mogą zniszczyć dysk
twardy
Microsoft kupuje GitHuba

9 JĄDRO

> System plików NOVA
> Ograniczenie wywołań systemowych
do przestrzeni użytkownika
> Pliki wykonywalne jako moduły jądra

14 W
 YWIAD:
JIM PERRIN
Z RED HATA
> Rozmawiamy

o skomplikowanym związku
CentOS-a, Fedory i RHEL z Jim Perrin
z firmy Red Hat.

W NUMERZE
Sierpień 2018
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63 WITAMY

16 IOBROKER

W tym miesiącu w Linux Voice:

SOUNDKONVERTER I FRE:AC
64
Przenosimy płyty CD na komputer i konwertu-

W inteligentnym budynku
możemy korzystać
z wielu urządzeń
różnych producentów.
Przedstawiamy narzędzie,
które pomoże im się
porozumieć.

21 ECLIPSE IOT
Eclipse IoT to zbiór
26 projektów open
source, które mają
wspólny cel: stworzenie
otwartego środowiska
programistycznego dla
Internetu Rzeczy.

jemy zawartość folderów z muzyką za pomocą
SoundKonvertera i fre:ac.

MERMAID
69
Mermaid umożliwia tworzenie diagramów na
podstawie definicji tekstowych.

26 DOKŁADNA
LOKALIZACJA
Za pomocą Bluetootha
możemy śledzić położenie
ludzi i przedmiotów
wewnątrz budynków.

30 Linux na starym
sprzęcie

Oku Charly’ego nie umknie żadna usterka podczas uruchamiania systemu. Jego
tajną bronią jest Systemd-analyze.

nam zbyt długo, warto użyć lokalnego silnika
wyszukiwania Recoll.

MAKERSPACE

KNOW-HOW

41 WARSZTAT ADMINA:
SYSTEMD-ANALYZE

SAMOUCZEK: RECOLL
79
Jeśli znalezienie żądanego pliku zajmuje

crafta, jest to w istocie platforma umożliwiająca łatwe tworzenie wszelkiego rodzaju
modyfikacji, dzięki czemu mamy szanse nie
tylko zagrać w interesującą grę, ale również
samemu ją stworzyć!

Nie musimy wyrzucać starego
sprzętu, tylko dlatego, że ma
już swoje lata. Linux może
pomóc nam tchnąć nowe
życie w stare komputery.

Korzystanie z tabletów graficznych w Linuksie jest bardzo proste, a pomoże nam
w tym narzędzie Xsetwacom.

aplikacje: GnuCash 3, Kawaii-Player 3.3.1, tig,
HandBrake 1.1.0, GameMode, XLEngine i inne.

SAMOUCZEK: MINETEST
84
Choć niektórzy uważają go za klona Mine-

RAPORT

37 WIERSZ POLECEŃ:
XSETWACOM

WOLNE I OTWARTE
73
W tym miesiącu przedstawiamy następujące

42 PROGRAMOWANIE:
HAZARD W PYTHONIE

Czy można wyrzucić orła 10 razy z rządu? Jak prawdopodobne jest wygrana
w totolotka, jeśli wybierzemy liczby 1,
2, 3, 4, 5 i 6? Wszystko jest możliwe –
i zależy od liczby prób.

46 MAILTRAIN

Wysyłanie newsletterów całkowicie
za darmo za pomocą narzędzi open
source? Tak, to możliwe.

52 RASPBERRY PI 3 B+

Nowa malinka przewyższa
swoją poprzedniczkę pod
wieloma względami. Pokażemy,
co potrafi nowy model.

56 LOGISIM

Nie potrzebujemy ołówka
i kartki papieru: możemy projektować i testować
obwody cyfrowe za pomocą Logisima.

60 OTWARTY SPRZĘT: ERGONOMIA
Znalezienie ergonomicznego oprogramowania
i sprzętu open source może być trudne, ale
stopniowo staje się coraz łatwiejsze.

Linux Mint 19 „Tara”
 Pięcioletni okres wsparcia technicznego
 Mechanizm migawek systemowych Timeshift
 Domyślna instalacja poprawek związanych z bezpieczeństwem
 Obsługa pakietów Deb i Flatpak
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