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W WYDANIU
Reklamy i setki skryptów śledzących
użytkowników znacznie spowalniają
przeglądarkę i skracają czas pracy na
baterii. Wtyczki blokujące reklamy są
dość skutecznym rozwiązaniem, ale tylko
w przypadku przeglądarek. Co w sytuacji,
kiedy potrzebujemy zablokować reklamy
globalnie – nie tylko w przeglądarkach, ale
i we wszystkich aplikacjach, również na
urządzeniach mobilnych?
W tym miesiącu przyjrzymy się rozwiązaniom, które umożliwiają zablokowanie
niechcianych treści, zanim jeszcze do nas dotrą: Pi-hole i Privoxy.
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KWIECIEŃ 2020

NUMER 194

warsztat dotyczący konfiguracji
zapór sieciowych filtrujących ruch
przychodzący i wychodzący.

archiwum WWW: Koniec
z zakładkami, które przestały
działać – możemy sami
pobrać interesujące strony
WWW, zabezpieczając je na
przyszłość.

Z kolei w sekcji MakerSpace znajdziemy interesujący artykuł o tworzeniu
interfejsów tekstowych za pomocą klasycznej biblioteki Curses, zaś
w LinuxVoice – samouczek dotyczący korzystania z biblioteki Readline.

W NUMERZE
KWIECIEŃ 2020

TEMAT NUMERU

9 Pi-hole

Pi-hole filtruje reklamy i skrypty śledzące
użytkowników, nie dopuszczając ich do żadnego
urządzenia klienckiego w sieci.

16 Privoxy

Wtyczki blokujące reklamy są bardzo pomocne,
czasem jednak trzeba wyciągnąć silniejszą
broń. Filtrujący serwer WWW potrafi przeczesać
ruch WWW pod kątem niechcianych reklam
i skryptów.

KNOW-HOW
25 FIREWALLD I OPENSNITCH

Aby zapewnić bezpieczeństwo sieci, warto
wprowadzić odpowiednie reguły dotyczące ruchu
przychodzącego i wychodzącego. Pokażemy
krok po kroku, jak szybko zaimplementować
funkcjonalną osobistą zaporę sieciową.

32 WARSZTAT ADMINA: LSHW
Chcąc uniknąć narzekań ze strony dzieci, Charly
postanawia odłożyć śrubokręt i sprawdzić sprzęt
w zaporze sieciowej za pomocą narzędzia Lshw.

35 WIERSZ POLECEŃ: DUPLICITY
Duplicity pozwala nam wykonywać kopie
polecenie i szyfrować je jednym poleceniem
– wystarczy jedynie nauczyć się nietypowej składni.

42 WŁASNE ARCHIWUM WWW
Pieczołowicie gromadzone zakładki mają jedną
wadę: po pewnym czasie niektóre powiązane
strony i witryny znikają. Możemy rozwiązać ten
problem, tworząc osobiste archiwum WWW.

MAKERSPACE
52 CURSES

Klasyczna biblioteka Curses
umożliwia łatwe tworzenie
interfejsów tekstowych, co przydaje
się również w projektach opartych
na Raspberry Pi.

LINUXVOICE
59 D EAD SIMPLE VPN

Po utworzeniu wirtualnej sieci prywatnej możemy jednym
kliknięciem nawiązać bezpieczne połączenie VPN.

66 S AMOUCZEK: PEERTUBE

Sami hostujemy filmy, pomijając ograniczenia wbudowane
w YouTube i podobne platformy.

76 S AMOUCZEK: READLINE

Readline zawiera bogaty zestaw funkcji umożliwiających
łatwiejszą pracę w wierszu poleceń.

Manjaro Linux 19.0 „Kyria”
Popularna dystrybucja Linuksa

 Najnowsze środowisko graficzne Xfce 4.14
 Łatwa instalacja pakietów Snap i Flatpak
 Jądro 5.4 LTS
 Bezproblemowe wykrywanie sprzętu
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