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Bagi anda pecinta linux dan khusus pecinta linux ubuntu yang
berbahagia, kali ini saya ingin memberitahukan sedikit dari
ebook yang saya gunakan menjadi tutorial pada Perfect linux
server di website utama saya.
Didalam buku / ebook ini membahas beberapa komponen dasar pada
ubuntu yang diantranya ialah
Bagaimana cara menginstall ubuntu ( diebook ini
dijelaskan dengan detail dengan bantuan gambar dalam
penjelasannya membuat pembaca mudah dalam melakuakan
penginstallan dengan batuan petunjuk gambar.)
Desktop. Pada bab ini dijelaskan mengenai desktop (
gnome dan KDE ) aplikasi yang digunakan untuk developer
( editor dan toolnya ), beberapa games ( dijelaskan cara
install dan pengunaannya/memainkannya ), dan secara umum
dijelaskan aplikasi productivity dan multimedia.
Monitoring tools, Untuk pemula system adminstrator yang
hendak ingin mencoba / migrasi mengunakan open source,
pasti anda dimudahkan dengan mengunakan monitoring tools
ini. Dimana kita bisa mengkontrol system kita dari
proses apa yang sedang berjalan maupun user apa yang
login dan melakukan tugas / aplikasi apa saja yang
dihidupkan.
backup. hal yang terpenting dari sebuah system adalah
backup, dimana kita harus melakukan penyimpanan data
cadangan. Mengapa backup ini diperlukan?? hal-hal yang

mungkin terjadi seperti data yang terinfeksi virus, data
yang terhapus, data yang hilang, dan data yang rusak,
lalu bagaimana data anda bisa kembali jika hal yang
tidak diinginkan itu terjadi?? salah satu cara untuk
kita bisa mendapatkan file itu kembali mungkin kita bisa
melakukan backup atau pengandaan file.
Networking. Kita sering melakukan hubungan / komunikasi
data ( Lan, wan, www, ftp, dll ), pada bab ini kita akan
mendapatkan bahasan mengenai netwoking atau dengan
istilah jaringan. dimana kita diberikan penalaran
menganai jaringan mulai dari interface / perangkat,
tcp/ip, dan beberapa element dasar pada jaringan.
untuk administrator anda akan dibawa kepada beberapa bab
penting antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Web base / web server
File transef protocol
email system
database
proxy server
LDAP
Bagi anda yang ingin medevelop/membangun suatu aplikasi
disini juga anda akan mendapatkan bahasan bahasa
pemrograman yang terdiri atas :

1.
2.
3.
4.
5.

Perl
Python
PHP
Mono
C/C++
dan bab yang terakhir yang sangat penting untuk dibahas
mengenai keamanan / securing you mechines, Tidak hanya
pada windows, linux pun perlu pengamanan yang ketat dari
berbagai macam attack baik dari vulnerability, virus,
dll.

Setelah

membaca

sebaiknya

dilakukan

penerapan

pada

server/Desktop pc, kita akan sama2 membahas satu persatu dari
bab bahasan pada website utama ( ribhy.co.cc ), tutorial akan
membantu dalam pentingnya pengunaan opensource atau membantu
menyukseskan program pemerintah dalam membrantas windows
bajakan. Mari kita sama sama melakukan dan mencanangkan
program pemerintah ini didalam keseharian kita baik dirumah,
sekolah, universitas, kantor dan diberbagai instansi. “Apa
kata dunia jika masih mengunakan bajakan??” pepatah dari
instansi pajak ( diedit ) harus diterapkan dalam dunia
informasi dan teknologi. Kembali pada pokok bahasan, jika anda
yang berminat untuk membacanya silahkan unduh pada link
berikut : ” Ubuntu Bible ”
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Pengembangan platform Android, yang dibuat oleh Google dan
Open Handset Alliance, adalah sebuah platform yang digunakan
di beberapa hendset, mencakup ratusan kelas di luar kelas
tradisional Java dan komponen open source yang dikirimkan
dengan SDK.
Pada buku ini dimulai dengan Awal Android 2, Anda?? pada buku
ini diajarkan bagaimana mengembangkan aplikasi untuk Android
2.x perangkat mobile, menggunakan contoh-contoh sederhana yang

siap untuk menjalankan dengan salinan SDK. Pada buku ini
ditulis bagaimana cara untuk membuat aplikasi, pengembang, dan
untuk para pemula pada buku ini juga diterangkan bagaimana
untuk memulai program android, mengubah tampilan GUI, cara
kerja GPS yang digunakan dan layanan web akses.
Apakan anda/para pembaca tertarik pada buku ini??
Temukan Android dan bagaimana menggunakannya untuk membangun
aplikasi mobile berbasis Java untuk berbagai ponsel dan
perangkat lain. Membuat antarmuka pengguna menggunakan kedua
kerangka widget Android dan built-in WebKit bertenaga komponen
browser Web. Memanfaatkan kemampuan khas dari mesin Android,
termasuk pelacakan lokasi, peta, dan akses internet. Gunakan
dan membuat aplikasi Android menggabungkan kegiatan, layanan,
penyedia konten, dan penerima siaran. Dukungan Android 1.5,
1.6, dan 2.0 perangkat, termasuk berurusan dengan beberapa
versi OS Android, ukuran layar ganda, dan karakteristik
perangkat-spesifik lainnya.
Kepada siapa buku ini akan ditujukan??
Buku ini ditujukan untuk orang-orang baru untuk pengembangan
mobile, bahkan mungkin untuk develover java.
Sedikit ulasan mengenai tentang Auth Mark Murphy adalah
pendiri CommonsWare dan penulis The Coder Sibuk’s Guide to
Android Development. Seorang pengusaha tiga kali,
pengalamannya berkisar dari konsultasi open source dan
pengembangan kolaboratif untuk Fortune 500 perusahaan untuk
pengembangan aplikasi pada apa saja lebih kecil dari
mainframe. Ia telah menjadi pengembang perangkat lunak selama
lebih dari 25 tahun, bekerja pada platform mulai dari TRS-80
bagi tanaman terbaru dari perangkat mobile. Seorang pembicara
dipoles, Mark telah menyampaikan presentasi konferensi dan
sesi pelatihan tentang beragam topik internasional. Markus
menulis “Membangun Droids” kolom untuk AndroidGuys dan
“Android Angle” kolom untuk NetworkWorld. Di luar CommonsWare,
Mark memiliki kepentingan avid dalam cara internet akan
memainkan peran dalam keterlibatan warga dengan politik dan

pemerintah. Dia adalah kontributor untuk koleksi esai Amerika
Reboot, dan blog pribadinya fitur banyak postingan membahas
“cooperative democracy.”
link download ebook ” Begining Android 2”
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Internet Sehat menjadikan
bangsa yang lebih bermutu…

Internet Sehat dari waktu dini dan bimbingan orang tua
Beberapa waktu yang lalu kita semua telah diblok akses oleh
beberapa operator internet yang tidak membolehkan mengakses
konten yang berbau pornografi. Ada beberapa oknum nakal yang
mencari celah untuk membobol agar tetap bisa mengunakan akses

tersebut dengan mengunakan open dns, open proxy, dan lain2.
Sebetulnya kita semua para generasi muda bisa untuk menjaga
sikap kita dan menjauhi segala perbuatan yang telah memiliki
norma2 dan peraturan2an sosialnya. Terutama untuk para orang
tua yang memiliki buah hati diharapkan dikemajuan jaman ini
tidak sampai terlengah dikarenakan gaptek atau gagal
teknologi, bersama anak2 kita yang juga sendang mencari tahu
maka baiknya kita mendampinggi saat mereka mencari sumber
informasi dan jangan sampai mereka salah mendapatkan informasi
baiknya jika para orang tua ikut andil dalam mengawasi
peranana anak-anak dalam mendapatkan segala jenis informasi
baik itu dari luar mau pun dari dalam. Sukseskan program
pemerintahan dengan membimbing anak-anak dalam masa mencari
pengetahuan yang baru dari luar maupun dari dalam. Jadilah
orang tua yang memiliki andil besar dalam mendidik anak untuk
memajukan bangsa dan juga negara ini.

