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Írta: Michael Duffy (tuxlink)

Mint egy gyerek Karácsony reggelén, szinte
remegtem az izgalomtól azon a napon, amikor
megérkezett a doboz az ajtómhoz. Ebben a
dobozban az volt, amiről beszéltem, gondolkodtam
és álmodtam a múlt hónapokban azóta, amióta
először felmerült az ötlet a chaten néhány
PCLinuxOSes cimbora között. Most itt van és
december még se közel, se távol. Igazán egy korai
karácsonyi ajándék!

Az igény egy ilyen doboz iránt már egy ideje egyre
nagyobb teret nyert. Olvasván róla felkeltette az
érdeklődésemet és kíváncsi lettem a Mintbox Mini
re, amit az ismerős zöld Linux Mint disztribúció
ajánlott. Elkezdtem ábrándozni egy dobozról, ami
megfelel az igényeimnek kialakítás és ár
szempontjából egyaránt. Eddig teljes méretű
gépeket építettem gond nélkül. A legnagyobb
kihívásnak, itt DélKaliforniában a hőség lekűzdése
tűnt. Egy szobában, ahol eleve meleg van, a
számítógépbe levegőt szívni, aminek nagyon kell,
hogy hűvös maradjon, nehéz dolog lehet. Egy
átlagos szobában a légkondi nem mehet egész nap
(néhányunknak nehéz a megélhetés) és a házba
rakott kiegészítő ventilátorok zaja is számíthat.
Jelenlegi gépem egy AMD Athlon 3500+as, négy
ventilátorral. Egy a CPUnak, egy a tápegységnek
és kettő a háznak. Már az első bekapcsolásnál
észreveszed, hogy működnek, és úgy egy óra múlva
azon kapom magam, hogy kicsit feltekerem a
hangerőt. Nem vészes, de akkor is!

A dobozt, amiben érkezett, kinyitva meglepődtem,
hogy a ChimpBox méretei milyen kicsik. Kb. 21 x 19
cm alapterületű és 5 cm magas. Úgy terveztem,
hogy a 22''os Envision monitoromhoz kötöm,
elkezdtem VGAkábelt keresni, mire rájöttem, hogy
már van egy bedugva, csatlakozásra várva.
Bedugtam és akkor kezdtem hálózati csatlakozót,
hangkábelt, USB billentyűzetet és egeret keresni.
Miután mindet csatlakoztattam, idegesen raktam az
ujjamat az előlap bal oldalán található bekapcsoló
gombra. Azonnal kékre váltott és a képernyőm
feléledt.

„A francba, mi a baj!” A szemeim előtt futott le a
betöltés folyamata, elég gyorsan az igazat
megvallva, de hiányérzetem volt. Valami fontos
hiányzott. „Mi a f….? Nem volt semmi hangja.
Egyáltalán semmi. Se ventilátor, se kerregés, se
zümmögés, se recsegés … semmi. Csak a
diadalmas csend. A ChimpBox hatalmas erénye az a
csend. A következő órákban, amikor használtam, rá
kellett hajolnom, hogy ellenőrizzem, vajon még
működike. És igen, futott, zajtalanul,
megnyugtatóan, kéken világítva.

Kíváncsi voltam, hogyan oldották meg a
hőelvezetést. Mindkét oldalán és a tetején sok
szellőző lyuk van a keletkező hő elvezetésére.

Néhány óra használat után éppen hogy csak
éreztem némi meleget a kezemmel.

Csak az aktivitást jelző LED villogása ad némi
információt arról, hogy a gép működik, de csak a
bekapcsolást jelző folyamatosan világító kék fény
elégíti ki a kíváncsiságodat és más semmi. Ami
nagyon tetszett nekem, az a betöltés ideje. A
bejelentkező képernyőnél meg kell adnom a jelszót
és, a gépelési időt is figyelembe véve, a kis aranyos
30 mp. alatt bootol. Beállítható a jelszókérés
átlépése, de mindenképpen az eddigi
leggyorsabban betöltő gépem. Sorról sorra
végigmehetnék a gép adatain, de ha szeretnél
ChimpBox gépet venni, akkor átnézheted azokat a
honlapon. Egy dolgot, amit az előlap mögött
található wifiadapterről elmondanék az az, hogy
nagyon könnyen észlelte és 82%os térerővel fogta
a 7,59 mre, egy másik szobában, azonos emeleten
lévő routerem jelét. A ChimpBox rendelkezik RJ45
ös, Ethernet csatlakozóval is, tehát, ha történetesen
a routered közelében lennél, a vezetékes
csatlakozás mindig szebb (és gyorsabb) lehetőség.

Már egypár hete használom a cuccot és
mondhatom, hogy bármit, amit a PCLinuxOS KDE
hozzávág, könnyedén futtat. Három DVDt írtam
vele egy külső USBs íróval és minden szaggatás
nélkül, folyamatosan írta. Használtam Gimpet a
ChimpBoxhoz tapéta készítésére és élvezet volt
nézni, ahogy az eszközök könnyedén
végighasítottak a feladaton.

Néhányaknak nem tetszik a hálózati adapter mérete,
közismert nevén a tégla. 16 cm hosszú és 5 cm
széles. Láttam én már 17''os laptopokat, amiknek
fele ekkora téglájuk volt. Elbújtatva valahová, pl. az
asztal alá, vagy a monitor mögé, „amit nem lát a
szem, azért nem fáj a szív” megközelítés használ.
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Egy dolgot szerettem volna csinálni az új ChimpBox
szal, néhány videót exportálni és megnézni, hogyan
bír el vele. Készítettem egy 3 perces videót, benne
álló képekkel és hanggal. Exportálást HDre és
magas minőségre állítottam be, lenyomtam az
„Export” gombot és figyeltem a stoppert. Pontosan 8
perc 12 másodpercbe telt a videó leképezése .mp4
formátumú fájlba. Nagyon elégedett voltam vele, és
ha alacsonyabb minőségre állítottam volna (pl. web
hez), akkor ennél is gyorsabb lett volna.

Mindegyik ChimpBoxhoz jár egy helyreállító USB
kulcs. Rajta van az operációs rendszer és Live CD,
vagy DVDként működik. Ha esetleg valóban
nagyon összekutyulnád az asztalt, vagy bármi mást,
ez a meghajtó mindent gyorsan visszaállít a kiinduló
helyzetbe. A ChimpBox alaphelyzetben PCLinuxOS
KDEvel jön. Ha új felhasználóként szokatlan lenne
elsőre, a PCLinuxOS honlapján bőséges
ismeretanyag található, barátságos és segítőkész
közösséggel arra várva, hogy bármilyen felmerülő
kérdésben segíthessenek. A ChimpBox értékes
lehet az új és a tapasztalt felhasználók számára
egyaránt, elérhető áron és kellemes méretű
csomagolásban.

Az egyetlen kérdés ami maradt, elég jó voltále,
hogy megkapd Karácsonyra?
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