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Baobab – znajdujemy i usuwamy zbędne pliki i katalogi.
Bezpieczne hasła online – bezpieczeństwo i wygoda użytkowania nie

muszą się wykluczać.
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Z kolei w sekcji MakerSpace pokazujemy, jak
komunikować się na duże odległości za pomocą
LoRa, zaś w LinuxVoice prezentujemy McFly
– dodatek do historii Basha oparty na sztucznej
inteligencji.
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NUMER 190

RAPORT
15 S ayonara

Sayonara to odtwarzacz plików
lokalnych, podcastów i audycji
nadawanych przez radia internetowe.
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TEMAT NUMERU

LINUXVOICE
L UTRIS
69
Jeśli często gramy w gry na Linuksie,

8  Anonimowe

udostępnianie plików
z OnionShare

zapewne przyzwyczailiśmy się do
różnych instalatorów i konfiguracji.
Lutris pomoże nam uprościć i usprawnić
proces konfiguracji wszystkich gier.

OnionShare pozwala udostępniać
pliki bez zdradzania swojego
adresu IP.

M
CFLY
77

McFly pozwala rozbudować możliwości
mechanizmu historii Basha i szybciej
znaleźć wydane uprzednio polecenia.

KNOW-HOW

MAKERSPACE

22 BAOBAB

29 WIERSZ POLECEŃ: DIALOG

Zbędne pliki i katalogi zajmują cenną
przestrzeń na dyskach. Baobab
umożliwia łatwą identyfikację
i usuwanie duplikatów i innych śmieci.

Wzbogacamy skrypty powłoki
o pola wyboru, paski dostępu i inne
przydatne elementy interfejsu
użytkownika.

25 WARSZTAT ADMINA: NTPVIZ

35 BEZPIECZNE HASŁA ONLINE

Dzięki NTP administratorzy mogą
utrzymać ten sam czas na wszystkich
komputerach. Przynajmniej
w praktyce, bo w teorii często mamy
do czynienia z mniejszymi bądź
większymi odchyleniami. Do ich
wizualizacji służy Ntpviz.

Bezpieczne przechowywanie haseł
online nie jest prostym zadaniem.
Jednak dzięki odpowiednim
narzędziom możemy zwiększyć
bezpieczeństwo, pod warunkiem
odpowiedniego doboru haseł.

Jednym z nich jest system kontroli
dostępu AppArmor – stosunkowo
łatwy do nauczenia się i prosty
w implementacji.

41 APPARMOR

48 PROGRAMOWANIE: CDBM

Dzisiejsi włamywacze są coraz
sprytniejsi, a zagrożeń stale przybywa.
Na szczęście do dyspozycji mamy
potężne mechanizmy obronne.

Kiedy zmieniamy katalogi w wierszu
poleceń, często przemieszczamy
się między znanymi już ścieżkami.
Napisane w Go narzędzie pozwala
zarejestrować zmiany katalogów
i pokazać drogę powrotną.

27 DISCOURSE W KONTENERZE
Pokażemy, jak w prosty sposób
zainstalować platformę dyskusyjną
Discourse w chmurze UniCloud.

60 LORA

WiFi świetnie się sprawdza w przypadku
urządzeń, które znajdują się w tym samym
domu. Jeśli jednak chcemy zwiększyć
odległość przesyłanych danych, powinniśmy
przyjrzeć się technologii LoRa.

55 INTEGRACJA /USR
W DEBIANIE

Debain dołącza w końcu do innych
dystrybucji, łącząc katalogi w /usr.

Fedora 31

Popularna dystrybucja Linuksa
 Bezproblemowe wykrywanie sprzętu
 Łatwa i szybka instalacja
 Większa wydajność
 Usprawnienia związane z Waylandem
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