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 aiku – nowe wydanie beta tego otwartego systemu bazującego na mikrojądrze
H
wywołało wiele dyskusji. Czy Haiku może stać się użyteczną alternatywą dla
Linuksa i BSD.
Kompresja RAM-u – Kiedy brakuje pamięci, możemy skorzystać z jednego
z dostępnych w Linuksie mechanizmów kompresji, dzięki czemu możemy
poprawić wydajność systemu – zwłaszcza jeśli fizyczna rozbudowa nie jest
możliwa.

Z kolei w sekcji Linux Voice przedstawiamy najbardziej interesujące aplikacje i prezentujemy
samouczek, dzięki któremu nauczymy się tworzyć wieloplatformowe aplikacje mobilne
wykorzystujące dane pochodzące z czujników telefonu.
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Wreszcie ukazała się długo oczekiwana
beta Haiku OS-a. Ten inspirowany
BeOS-em system operacyjny wkrótce
powinien być gotowy do codziennego
użytku.
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bit po bicie

>Jądro wielojęzyczne
(lub nie)

>Szyfrowanie jądra
i bezpieczny rozruch
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>Naprawianie printk()

NUMER 178

24 Haiku

31 Mapy myśli

Mapy myśli ułatwiają wizualizację
projektów, procesów i pomysłów.
Przedstawiamy pięć aplikacji tego
typu, omawiając ich wady, zalety, oraz
przykłady zastosowań.
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16 .NET Core w Linuksie

Programiści Linuksowi oprócz
C mogą korzystać z całej gamy
innych języków, spośród których
najpopularniejszy obecnie
jest Python, choć Go zaczyna
deptać mu po piętach. Czy warto
w ogóle zastanawiać się nad
alternatywnym środowiskiem
językowym stworzonym przez
tradycyjnego wroga Linuksa? Jeśli
się bliżej przyjrzeć, otwarty .NET Core
faktycznie zawiera pewne cechy, które
zasługują na uwagę.

KNOW-HOW

LINUXVOICE

42 KONTROLA WERSJI Z GITEM

PEREŁKI FOSS
66
Tym razem prezentujemy następujące aplikacje:

Pokażemy, jak rozpocząć pracę z systemem kontroli wersji
Git: potężnym narzędziem umożliwiającym zarządzanie
projektami software’owymi.

Thunderbird 60, Stress-Terminal UI, Taskbook, Mu,
Git Cola, Stencila, SolveSpace, Dexed, Star Ruler 2
oraz Pyxel.

50 KOMPRESJA RAM-U

SAMOUCZEK: CORDOVA I CZUJNIKI
75
Dzięki nowemu standardowi bardzo łatwo jest

Przedstawiamy trzy mechanizmy, dzięki którym możemy
oszczędzić cenna pamięć, wykorzystując kompresję.

tworzyć wieloplatfomowe aplikacje, które mają
dostęp do danych pozyskiwanych z czujników
telefonu.

55 ELECTRON
Tworzymy aplikacje wieloplatformowe za pomocą
HTML-a, CSS-a i JavaScriptu.

63 WARSZTAT ADMINA: GREPCIDR
Często zdarza się, że bardzo proste narzędzia, jeśli je
właściwie użyć, pozwalają osiągnąć największe sukcesy. Tym
razem Charly postanowił użyć filtra dresów IP, by policzyć
urządzenia w domu i zredukować ilość spamu.

Ubuntu 18.10

Najnowsza wersja najpopularniejszej dystrybucji Linuksa
 Szybsza instalacja i uruchamianie systemu
 Wydłużenie czasu pracy na baterii
 Gnome 3.30 z obsługą VeraCrypt
 Nowy motyw graficzny i ikony
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