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مخفي گاه پنگوئن ها
عجييب ترين جاهايى كه مى توان لينوكس را يافت

موتورسيكلت لينوكسى

صبح اول وقت، يك فنجان لينوكس

 منبع: نت ورك ورلد     نويسنده: جولى بورت     ترجمه: احمد شريف پور

سيستم عامل لينوكس و نشانه هايش اين روزها در ه مه جا به چشم مى خورند . براى بسيارى از كاربرها، اپن سورس تنها يك مجوز يا يك متدولوژى خاص 
در كدنويســى نيســت، بلكه يك آيين است  و ســنت غالب چنين آيينى، مدح و ستايش لينوكس است. در سايه چنين عشقى، شاخه هاى نورسته لينوكس در 
همه جا ديده مى شوند. در اين نوشتار مجموعه اى از شگفت انگيزترين مكان هايى را كه مى توان اين سيستم عامل محبوب را در آن ها يافت، معرفى كرده ايم.

موتورسيكلت TTX02 محصول شركت ماويزن (Mavizen) به عنوان نخستين موتورسيكلت 
مسابقه اى الكترونيك با كامپيوتر داخلى (Onboard)، پورت هاى USB و آدرس IP شناخته مى شود. 
اين امكانات به افراد تيم اجازه مى دهد كه اين وســيله را از طريق يك ارتباط بى ســيم تنظيم كنند. 
اين وسيله مى تواند به سرعت 130 مايل بر ساعت (209/2كيلومتر بر ساعت) دست يابد و به گفته 

مجله «لينوكس پرو» به صورت كامل از طريق لينوكس هدايت مى شود.

اين قهوه ساز تجارى در نمايشگاه Embedded World در نورمبرگ آلمان به نمايش درآمد. 
اين دســتگاه توســط لينوكس به راه مى افتد و بر اســاس فريم ورك كيوت (Qt) ساخته شده است. 
اين دســتگاه براي عرضه به مصرف كنندگان آماده نيســت، اما چند سال پيش يكى از دوستداران 
لينوكس، دســتورالعمل ســاخت قهوه جوش لينوكسى شخصى را منتشر كرده بود. ما هم به قهوه 

الهام گرفته از پنگوئن خوشامد مى گوييم.

اپن سورس



165
مهر

1390

شبكه

S
H

A
B

A
K

E
H

[N
ET

W
O

R
K

]

لينوكس گاوها را مى دوشد!

لينوكس مراقب شما است

لينوكس به مقصد مى رساند

به نام لينوكس، بايستيد

دالول (DeLavel) ســازنده تجهيزات كشاورزى، ماشين هاى روباتيك شيردوشى ساخته كه 
نه تنها بر اساس لينوكس (و ويندوز) كار مى كنند، بلكه به مزرعه داران اجازه مى دهد كه دستگاه را 
به صورت بى سيم و از راه دور كنترل كنند. اين همان چيزى است كه آن را شيردوش اپن سورس 

مى ناميم!

لينوكــس انتخاب اصلــى زون مايندر (Zone Minder) براى سيســتم هاى نظارت تصويرى 
خانگى اســت. زون مايندر مجموعه اى يكپارچه از برنامه ها اســت كه براى نظارت، فيلم بردارى و 
ضبط ويديو از هر نوع دوربين امنيتى يا دوربين مداربسته كه به يك ماشين لينوكسى متصل شده 
باشد، مورد استفاده قرار مى گيرد. در تعداد دوربين هايى كه برنامه  از آن ها پشتيباني مي كند، هيچ 

محدوديتى وجود ندارد. تنها محدوديت، قابليت هاى ماشين لينوكسى شما است.

لينوكس هم پســتى شده اســت. در تمام دهه گذشته، سرويس پست اياالت متحده بر سيستم 
مرتب ســازى مراســالتى متكى بوده اســت كه در قلب آن يك سيستم عامل لينوكسى مى تپد و اگر 
كسى مى خواست عشق واقعي خود را به لينوكس نشان دهد، مى توانست براي تزئين مرسوله خود 

از تمبرهاى ويژه اى با تم لينوكس كه توسط زازل (Zazzle.com) عرضه مى شوند، استفاده كند.

دفعه بعدى كه پشــت يك چراغ قرمز توقف كرديد، براى يك لحظه از ديد يك گيك نگاه كنيد و 
شــايد بهتر باشــد بگوييم از ديد پيك (Peek). پيك ترافيك (Peek Traffic) مجموعه اى از چراغ هاى 
راهنمايى مبتنى بر لينوكس را توليد مى كند كه كنترل ترافيك را در مكان هايى نظير آيوا، نيويورك 

و حتى بزرگراه 101 در لس آنجلس بر عهده دارند.

هجوم روبات هاى لينوكسى

بهترين دوست يك توسعه دهنده

ايزامو (Isamu) كه در حوالي  سال 2001 عرضه شد، به عنوان نخستين روبات انسان نماى مبتنى 
 بر لينوكس شناخته مى شود. اما از آن زمان تا كنون، لينوكس به بنيان معمول تمام انواع روبات ها 
تبديل شــده اســت. از جمله اين روبات ها مى توان به پلئو (Pleo) دايناسور اسباب بازى متحرك و 
Katana Robo) كه توسط نورونيكز (Neuronics) براى كاربردهاى  c Arm) بازوى روباتيك كاتانا

صنعتى ساخته شده است، اشاره كرد. 

مى توانيد در هنگام يك فعاليت فكري ســنگين به چيزى گرم تر و لذت بخش تر از يك فنجان 
قهوه داغ فكر كنيد؟ از ديد دوســتداران لينوكس، يك ماگ با نشــان لينوكس اين قهوه را چندين 

برابر لذت بخش تر مى كند. 


