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 nome Boxes: łatwy sposób na konfigurację wirtualizacji KVM i zarządzanie
G
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Z kolei w sekcji Linux Voice przyglądamy się edytorowi grafiki Pixelitor i kontynuujemy
serię samouczków poświęconych edycji filmów w Linuksie.
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W miarę jak komputer stają się coraz potężniejsze, zaś aplikacje coraz większe i bardziej
zasobożerne, użytkownicy nieuchronnie stają przed tym samym pytaniem: jak
optymalnie wykorzystać zasoby systemu, by jak najefektywniej z nich korzystać?
W tym miesiącu przedstawimy narzędzia, które pozwolą nam zbadać wydajność i stan
naszego systemu: Netdata i Perf.
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W WYDANIU

NUMER 183

Oparte na Wine środowisko
uruchomieniowe Proton
sprowadziło do Linuksa
kilka tysięcy gier dostępnych
kiedyś wyłącznie na Windows.
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53 EXAGEAR DESKTOP

8 Netdata

Uruchamiamy programy z x86 na Raspberry Pi.

59 O
 TWARTY SPRZĘT: MASZYNY
DO GŁOSOWANIA

Jak mówi znane powiedzenie, jeśli czegoś
nie da się zmierzyć, nie można tego
ulepszyć. Netdata pozwala zmierzyć niemal
wszystko – o ile to dotyczy bieżącego stanu
naszej maszyny linuksowej.

Otwarty sprzęt może być najlepszym rozwiązaniem
problemu głosowania na odległość.

LINUXVOICE

13 Perf

PIXELITOR
64
Pixelitor oferuje podstawowe funkcje edytora

Jądro obsługuje analizę wydajności za
pośrednictwem wbudowanego podsystemu
pomiaru wydajności. Dzięki Perfowi
zyskamy łatwy dostęp do tych danych.

obrazów, a także kilka przydatnych filtrów.

SIECIĄ:
70 PNARZĘDZIE
 ODSTAWY ZARZĄDZANIA
IP
Tradycyjne narzędzia do zarządzania siecią, takie
jak ifconfig i route są nadal bardzo popularne wśród
użytkowników, mimo że czas ich młodości dawno
minął. Ich następca, ip, potrafi zrobić wszystko to, co
poprzednicy, a także wiele więcej.

KNOW-HOW

DODATKOWE ELEMENTY
76 SW AMOUCZEK:
FILMACH

23 WIERSZ POLECEŃ: UNISON

Dzięki śledzeniu punktów możemy ustabilizować
obraz, ale także umieścić w filmach obiekty, których
tam wcześniej nie było.

Unison to poręczne narzędzie do synchronizacji plików,
wykonywania kopii zapasowych i scalania różnych wersji. Aby
jednak dobrze móc z niego korzystać, powinniśmy je najpierw
odpowiednio skonfigurować.

37 WARSZTAT ADMINA: SUDOERS

28 GNOME BOXES

Jeśli wielokrotnie podamy Sudo złe hasło, zasługujemy
na naganę. Charly wziął sobie te słowa do serca
i postanowił kreatywnie podejść do problemu.

W przeszłości używanie maszyn
wirtualnych wymagało korzystania
z drogich narzędzi, takich jak Vmware;
później pojawiły się otwarte rozwiązania,
takie jak VirtualBox. Dziś wiele dystrybucji
ma wbudowaną obsługę wirtualizacji za
pośrednictwem KVM i Gnome Boxes.

40 KRAFT

Jeśli mamy niewielką firmę i nie do końca radzimy
sobie z gromadzeniem faktur, zamówień i innych
dokumentów, warto przyjrzeć się Kraftowi.

47 PROGRAMOWANIE: PRZETWARZANIE
GRAFIKI W GO

Wraz z Go otrzymujemy potężne narzędzia do
przetwarzania obrazów. Pokażemy, jak zbadać wszystkie
piksele fotografii, by móc automatycznie odróżnić postać
na pierwszym planie od jaśniejszego tła.

Solus 4.0
 Nowatorski pulpit Budgie
 Własny system zarządzania pakietami eopkg
 Zaktualizowany zestaw aplikacji
 Bezproblemowe wykrywanie sprzętu
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