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Oprócz tego warto zwrócić uwagę na następujące artykuły:

73>

 ocker: w tym samouczku pokażemy, jak rozpocząć pracę z Dockerem i jak
D
użyć go do stworzenia wieloplatformowej aplikacji mobilnej za pośrednictwem
Cordovy.
 o: ten popularny ostatnio język programowania ma szereg zalet.
G
Pokażemy kilka z nich na przykładzie aplikacji, która pozwoli nam
błyskawicznie znaleźć dowolny plik na dysku.

Warto też zajrzeć do artykułu o sztucznej ręce – otwartej
alternatywie dla kosztownych protez, oraz do prezentacji
Rockboksa, dzięki któremu zwiększymy możliwości
naszego odtwarzacza muzyki.
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>GNSS – nowy podsystem GPS
>Nowy podsystem LoRaWAN
>Śledzenie zależności
kompilatora na etapie
konfiguracji

>Odpluskwianie kodu jądra
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Coraz więcej podmiotów ma ochotę na nasze dane. Większość firm interesuje jedynie
nasz profil, zwłaszcza pod kątem tego, na co najchętniej wydajemy pieniądze. Jest też
jednak grupa osób, które traktują naruszanie prywatności innych jako sport. Warto więc
się zabezpieczyć i tak skonfigurować swoje systemy, by udostępniały o nas jak najmniej
danych.
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15 Prywatność w Firefoksie

W domyślnej konfiguracji Firefox niezbyt mocno chroni naszą
prywatność. Istnieje jednak szereg dodatków i opcji konfiguracyjnych,
które pomogą nam zabezpieczyć się przed szpiegowaniem.

23 Prywatność – sztuczki kruczki

Ochrona prywatności nie zawsze wymaga ogromnych nakładów
pracy. Czasem wystarczy wykonać kilka prostych czynności, by
wyłączyć kamerkę czy mikrofon i trwale usunąć dane z dysku
twardego.

31 Cryptomator

Cryptomator pozwala zaszyfrować środowisko chmurowe,
zwiększając bezpieczeństwo danych.

MAKERSPACE

KNOW-HOW
36 WOLNA MUZYKA

Przekształcamy swój odtwarzacz muzyki na otwarty
sprzęt, korzystając z wolnego oprogramowania sprzętowego Rockbox.

40 WARSZTAT ADMINA: TUNELE SSH

Tym razem rozwiązujemy problem niestabilności rzadko
używanych tuneli odwrotnych.

43 GHOST NA UNICLOUD

Ghost to nowoczesna platforma
do tworzenia treści, pod wieloma względami przewyższająca
popularnego WordPressa. Pokażemy, jak uruchomić go
w chmurze UniCloud.

48 PROGRAMOWANIE: GO

Jak błyskawicznie znaleźć dowolny plik na dysku? Za
pomocą indeksu bazy danych. Pokażemy, jak go zaimplementować w Go, prezentując przy okazji możliwości
tego interesującego języka.

56 PIXTEND V2

Płytka PiXtend zwiększa możliwości
Raspberry Pi, rozbudowując malinkę
o wiele przydatnych interfejsów i funkcji.

59 OTWARTY SPRZĘT:
PROTEZA RĘKI

Osobom, które straciły kończyny, można
by ułatwić życie – niestety, tradycyjne protezy są koszmarnie drogie.
Chyba że zdecydujemy się na otwartą alternatywę – tak jak robi to
Social Hardware na obszarach wiejskich w Indiach.
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PEREŁKI FOSS
64
W tym miesiącu prezentujemy m.in. następujące aplikacje:

Brackets, Browsh, Borderlands, Timekpr, Fractal, HyperRogue
i wiele innych!

SAMOUCZEK: DOCKER DLA KAŻDEGO
73
Menedżer zarządzania kontenerami Docker przydaje się nie tylko
administratorom. Tym razem pokażemy, jak zacząć korzystać
z Dockera i stworzyć dzięki niemu… wieloplatformową aplikację
mobilną.

antiX Linux 17.2
Lekka i szybka dystrybucja Linuksa

 Bezproblemowa praca na starszym sprzęcie
 Wysoka wydajność na nowoczesnych maszynach
 Dla początkujących i zaawansowanych użytkowników
 Możliwość pracy w trybie live
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