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Mindenkinek van otthon kis házi szervere. Ma már ez elengedhetetlen, ugye?
Letöltésre (csakis Linux disztribúciókat) és
más egyéb dologra is jól jön. Én is kerestem magamnak egy ilyen gépet. Így találtam rá a Banana Pi M1+-ra.
Amikor gépet kerestem magamnak,
volt egy pár szempontom: Bírja a 24/7-es
műszakot. Legyen kicsi és fogyasszon keveset. Az sem árt, ha rá tudom kötni a tv-re
és úgy tudom használni.
Jó pár évvel ezelőtt vettem is magamnak egy csoda számítógépet, ami mindezt
majdnem tudta. Annyi volt a baj, hogy
nagy volt, hangos, és sokat fogyasztott.
A havi villanyszámlámban kb. +1000 Ft-ot
jelentett.
Gyorsan alternatíva után kellett néznem, így kerültem szembe a Raspberry
Pi-szerű kis gépekkel.

A Banán PC
Sok idő és néhány próbálgatás után
egy Banana Pi M1+ mellett kötöttem ki,
ami így már több mint féléves műszak
után egy elég jó választásnak tűnik, otthoni NAS-nak.
A gépszörny lelkét egy 2 magos Allwinner A20-as processzor adja, ami szédületes
1 Ghz-es sebességre képes. A programjainkat egy akár 32 GB-os micro SD kártyára is
feltelepíthetjük, amik futási időben 1 GB-

AniMagazin/AniPalace

on is elterülhetnek! A rengeteg sok csatoló
felületről már nem is beszélve. A standard
GPIO mellett van itt minden, amit akarunk:
USB 2.0, Gigás RJ45-ös csatlakozó, infra,
kamera csatlakozó. Minden, ami ma már
alapnak mondható. Vagy inkább idejét
múltnak….
Őszintén szólva a nagymamám telefonja jobb paraméterekkel rendelkezik,
mint ez a gép.
Egy valamiben viszont erős a Banán PC,
ez pedig a SATA csatlakozó.

Külső vinyó csatlakoztatása
A legtöbb ilyen kis gép nem rendelkezik SATA csatlakozóval, így csak USB-n
lehet rá vinyót kötni. Ez a 3-as USB-vel már

nem annyira nagy gond, de azért mégis
megvannak a maga határai. Így a keresgélésem egyik fő szempontja az volt, hogy a
gép rendelkezzen SATA csatlakozóval.
Sikerült nem is egy ilyen gépet találni,
ám akkor még nem tudtam, hogy ezeken
a gépeken nem “igazi” SATA csatlakozó
van. Ugyanis a legtöbben azt csinálják,
hogy hiába látunk mi SATA csatlakozót,
az igazából egy USB port, amit ügyesen
átalakítottak.

még nem is lenne annyira nagy gond, ha a
legtöbb ilyen chip működne rendesen, és
nem lenne mindenféle sebességprobléma
velük. Arról már nem is akarok beszélni,
hogy mi van akkor, amikor a proci csak 1
USB portot támogat és arra kötnek mindjárt 4-et, plusz egy ilyen SATA-s csatlakozót
is… Olyan csiga tempót tud eredményezni, hogy az valami hihetetlen!

A részletekbe talán most annyira nem
mennék bele, a téma iránt érdeklődőknek
csak annyit mondok, hogy a legtöbb ARM
proci nem tud SATA-t vezérelni, így egy
külön SATA-to-USB chippel van behazudva a procnak, hogy mi is az a port. Ezzel

A csomagolásról külön nem ejtenék
szót, egy nagyon egyszerű fehér dobozban
érkezett meg a gép, amire csak annyi volt
írva, hogy Banana Pi. A célját, hogy raktározza a szállítás idejéig a gépet, maximálisan teljesítette.

Első üzembe helyezés
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Az első üzembe helyezésem viszont
egy kicsit döcögősen indult. A problémám
ott kezdődött, hogy nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy egy sima USB-s
telefontöltővel kell üzembe helyezni a
kicsikét. Már teljesen beizzítottam apukámat, hogy bányássza elő az összes univerzális tápot és csatlakozót, hátha valamelyik
jó lesz. De hát egyik sem lett jó. A sima
telefontöltőmről sikerült elsőnek beüzemelni. Ettől felbuzdulva a telepítést már
úgy folytattam, hogy a router USB kimenetére és a tévé HDMI portjára kötöttem
rá. A tévé USB-je éppen foglalt volt, na… A
telefon töltőm is kellett…. Mi mást tehettem volna?! Mindenesetre sikerült életet
lehelni bele és persze semmi jelet nem

adott a nagy feketeségen kívül. Úgyhogy
előkaptam gyorsan a micro SD kártyámat
és telepítettem rá egy Armbiant. Régebbi keresgéléseim alatt találtam rá erre a
rendszerre és nagyon megtetszett, eléggé
jól karbantartják és nagyon sok eszközt
támogatnak! Kétféle variáns létezik belőle, a grafikus felülettel ellátott desktop
és a csak parancssori felülettel rendelkező
szerver. Mivel a Banana Pi specifikáció nem
igazán engedi meg, hogy az ember elszálljon és mindenféle csili-vili dolgot csináljon
vele, így marad a szerver verzió.
A legnagyobb meglepődésemre elsőre
sikerült minden! Nem volt semmi problémám, fennakadásom. Minden hibátlanul

A borítás felső része, amin látszódik, hogy hol kellet levágni.
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ment! Rá is kötöttem egy 1TB-os laptop
vinyót és gyorsan meg is formáztam, hogy
tudjam használni.
Már csak pár szükséges programot kellett telepíteni, hogy a gépet bárhonnan el
lehessen érni és már mehet is a móka!

Mindennapi használat
A gép nem sok törődést igényel. A kis
proci a meleggel gond nélkül megbirkózik,
a legnagyobb nyári hőségben sem volt
gond az elérhetőségével. Azért kapott egy
hűtő bordát a biztonság kedvéért. Torrenteket a Deluge segítségével bárhonnan
hozzá tudom adni, és egyből el is kezdi a
letöltést. A többi gépemen csak egy olyan

egyszerű torrent kliens van, ami erre a
szerverre csatlakozik. A letöltési mappa
meg lett osztva, így bárhonnan el tudom
érni, és bármit meg tudok róla nézni. Ha
pedig egy kis zenére vágyom, akkor a librespot segítségével a telefonomról tudom
a Spotify-t vezérelni és kiküldeni a hangot
az otthoni hifimre. Ennél több nekem nem
is kell. Valószínűleg a gép sem tudna ennél
többet egyébként!

Borítás
A legtöbb ilyen Single Board PC rendelkezik valamiféle tartóval, de ma már nincsen olyan dolog, amibe be ne építenék.
Így tettem én is.

A gép belseje, ahol a jelszó az volt: nincs olyan probléma, amit egy
kis ragasztószalag ne oldana meg!
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Egy régi, sajnos már rossz, Super Nintendo
Entertainment Systembe építettem bele.
A kis SNES ház nem valami tágas, nagyon
le kellet csupaszítanom a belsejét. Sajnos
ha leszedjük a borítást, akkor nem is néz ki
valami szépen. De inkább a funkcionalitás
volt a cél,nem pedig, hogy szép legyen a
belseje.
Kívülről viszont szerintem gyönyörűen
néz ki a gép!
Az egész házat lemostam, és ahol csak
lehetett, letisztogattam a sokéves kosztol.
Nagyon ügyeltem arra is, hogy kívülről
semmi bántódása ne essen az építés közben. Arra pedig különösen büszke vagyok,
hogy a csatlakozó felületeket is sikerült
eltakarnom, ami annyira nem is lóg ki az
egész ház külleméből. De szerintem a képek magukért beszélnek!
Egyedül a hátuljával nem vagyok megelégedve még, egy kicsit el lett mérve. De
mivel azt nem sokat látom, így még szerintem sokáig ilyen marad.

tud futni. Igaz, ehhez már egy kicsit hozzáértőbbnek kell lenni.

Teljesítmény

Végül is már nem maradt más, mint
hogy feltegyem a nagy kérdést: Megérte-e
a Banana Pi M1+ az árát? Határozottan
igen!
Amire használom, hogy menjen 0-24ben az Ubuntu torrentje, teljesen jó. Még
zenét is tudok róla hallgatni. Alig fogyaszt
valamit, csöndes, és nagyon jól néz ki a tv
alatt!
Csak ajánlani tudom! Nekem nagyon
bevált!

Mint írtam, a gép egy 2 magos 1 GHzes procival rendelkezik. Az oprendszert és
minden mást egy micro SD kártyán tárol.
A memóriát tekintve 1 GB áll rendelkezésünkre, ami meg van osztva a Mali 400-as
videokártyával. Ezek mellett meg sem
próbálkoztam a grafikus felülettel. Szerintem kiábrándítóan lassú lenne. Viszont
parancssoros üzemmódban tökéletesen el
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Csatlakozó felületeket tekintve a szokásos GPIO az jól jön. Lehetne rá kötni ventit vagy valami más érzékelőt, ha esetleg
ezzel akar valaki kísérletezni. Én csak egy
ventit kötöttem rá, de nagyon nem volt
szükség a hűtésre, így inkább lekerült róla.
A legnagyobb figyelmemet két csatlakozó, a SATA és az Ethernet foglalta le. Az
Ethernet csatlakozó Gigabitesnek van írva,
de azt soha nem sikerült egy teszt alatt
sem elérni.
A SATA csatlakozót bevallom őszintén nem mértem ki sebességügyileg. Egy
használati tesztet végeztem: torrentezés
közbeni FullHD-s filmnézést hálózaton keresztül. Akadás nélkül lejátszotta a filmet.
Ez az, amire én eddig vágytam igazából.

Az összeszerelt doboz

Összegzés

Helyére került a letöltő gép
Vissza a Tartalomjegyzékhez!
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