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Hudba dokáže většině lidí přinést dobrou náladu a uvolněnou mysl.
Proto je téma čísla Audio. Existuje pro Linux zvukové studio, které
skladatelé hudby potřebují? Ano, v květnovém čísle najdete obsáhlý
článek o nastavení realtimového zvukového serveru. Dále si můžete na počítači zahrát
na bicí, baskytaru a další „nástroje“. Lze je i mixovat, uložit a výsledek si přehrát v
jednom z přehrávačů. I o něm je jeden z článků.
Na ty, kdo si rádi hrají, čeká chytlavá hra Osmos. A ti, kdo si rádi hrají s fotografiemi,
najdou v čísle návod na barevné i nebarevné triky. Jak a proč se ve firmách i školách v
České republice používá open source, se dočtete v dalších článcích. Ale některé
evropské organizace také podporují tento druh softwaru. Je to pro ně výhoda? Začtěte
se. Děkujeme všem, kteří kopírují, sdílejí a rozesílají e-zin všem svým známým a
přátelům. Lidé z Liberixu ho vytvářejí pro vás, čtenáře a také díky vašim darům může
vycházet.
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Amarok 1.4 je zpět – jmenuje se Clementine
Jednoduchý hudební přehrávač Decibel
Uspořádejte si svou sbírku hudebních CD
Linuxové zvukové studio
Rhytmbox: Multifunkční přehrávač hudby v jednoduchém balení
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GNOME 3.4: Čas zlepšováků
JCommander: šikovný souborový manažer v jazyce Java
Test pěti kompaktních klávesnic
Nautilus: nenápadný pomocník pro Gnome
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Osmos: cesta buněčné hmoty
Co nás čeká v příštím Ubuntu 12.04 LTS
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Alternativy k Adobe Creative Suite pro Linux
Barevné i nebarevné triky s fotografií v GIMPu
Dynamický rozsah – Jak napravit příliš tmavá a velmi světlá místa ve snímku v Darktable
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Gymnázium Boženy Němcové spoléhá na open-source technologie
V truhlářské firmě používají kancelářský balík OpenOffice.org i LibreOffice
Evropské organizace podporují open-source software
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