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Apache Cassandra to baza danych
NoSQL oferująca wysoką dostępność
nawet przy ogromnej ilości danych.

30 WIERSZ POLECEŃ:
SYSTEMCTL

Systemctl potrafi kontrolować niemal
każdy istotny aspekt systemu.

34 KINDD
Kindd to wyposażona w graficzny
interfejs użytkownika alternatywa dla
popularnego narzędzia dd.

W NUMERZE
MAJ 2020

TEMAT NUMERU

8 Cast to TV

Cast to TV to rozszerzenie Gnome, które
strumieniuje pliki multimedialne z peceta na
Chromecast.

14 Serviio

Domowe centra rozrywki oparte na Kodi
czy LibreELEC obfitują w funkcje, jednak
nie zawsze łatwo je skonfigurować. Twórcy
Serviio twierdzą, że wszystko da się znacznie
uprościć.i skryptów.

38 METADANE W POWŁOCE
Uzbrojeni w odpowiednie polecenie
powłoki możemy szybko zidentyfikować
i ocenić metadane plików i katalogów.

47 WARSZTAT ADMINA:

MONITOROWANIE RUCHU
Każdy administrator systemu ma kilka
narzędzi, z których zawsze korzysta. Charly
nie jest wyjątkiem: jego ulubione narzędzia
do diagnostyki to Dstat, NetHogs i Nload.

20 Spotify w Terminalu

Dzięki temu przydatnemu projektowi możemy
odtwarzać muzykę ze Spotify z poziomu
terminala, i to bez oficjalnego klienta.
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49 J AMI

Komunikator internetowy Jami zapewnia wysoki poziom
prywatności, również podczas rozmów głosowych i wideo.

54 O PTIC

Zmieniamy wygląd menu i ekranów rozruchowych.

61 F OSSPICKS

W tym miesiącu prezentujemy kilka wybranych projektów ze
świata Wolnego Oprogramowania, m.in. Enve, Rx, Broot, Boost
Note, Red Eclipse 2 i ShellCheck.

74 S AMOUCZEK: BASH NA PULPICIE

Tradycyjna uniksowa filozofia zakłada łączenie ze sobą
różnych narzędzi, z których każde ma jedno określone zadanie
– i dobrze je wypełnia. Nie inaczej jest z wyświetlaniem
powiadomień na pulpicie z poziomu skryptów.

Linux Mint 4 „LMDE”
Popularna dystrybucja Linuksa

 Automatyczne partycjonowanie z obsługą LVM
 Możliwość pełnego szyfrowania dysku
 Automatyczna instalacja sterowników Nvidii
 Obsługa NVMe
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