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WST P

W dumnej historii komputerów o nazwach zapo yczonych od owoców —
Apple, Raspberry Pi, Banana Pi i Pine (okay, mo e bez tego ostatniego)1 —
rynek ma ych jednop ytkowych urz dze  (SBC) wzbogaci  si  ostatnio o now
pozycj : Onion Omega2.

Pomi my fakt, e cebula (ang. onion) jest warzywem, a nie owocem, i po-
rozmawiajmy przez chwil  o pocz tkach tego minikomputera. Onion Omega2
i jego wi kszy brat, Onion Omega2+, nale  do drugiej linii produktów firmy
nazywaj cej si  — jak eby inaczej — Onion. Ich poprzednikiem by  komputer
Omega, kosztuj cy ok. 150 z  i wyposa ony w procesor Qualcomm Atheros
AR9331. W 2016 roku firma Onion uruchomi a na platformie Kickstarter pro-
jekt crowdfundingowy, którego celem by o zast pienie tamtego minikompu-
tera now  konstrukcj  z procesorem MediaTek MT7688. W do  krótkim
czasie zebrana kwota przekroczy a oczekiwany poziom 440 000 dol. i ju  pod
koniec tego  roku ukaza y si  pierwsze egzemplarze minikomputera Ome-
ga2. Wart  podkre lenia cech  nowej linii produktów okaza a si  jej znacz -
co ni sza cena; podstawowa wersja nowego minikomputera kosztuje ok.
50 z . Cena wersji bardziej rozbudowanej (Omega2+) wynosi niewiele wi cej,
bo ok. 70 z .

Minikomputer Omega2 zosta  opracowany z my l  o internecie rzeczy
(IoT) i rozreklamowany jako „najmniejszy na wiecie serwer linuksowy”. Dzia a
pod kontrol  jednej z odmian systemu Linux, znanej jako OpenWRT i stoso-
wanej g ównie w systemach wbudowanych, takich jak routery. Ma niewiel-
kie zapotrzebowanie na energi  i jest naprawd  ma y (43×26×10 mm), tylko
troch  wi kszy od Arduino Pro Mini.

                                         
1 W j zyku polskim nazwy te oznaczaj , odpowiednio, „jab ko”, „malina”, „banan”

i „sosna” — przyp. t um.
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Nie oznacza to jednak, e Omega2 nie jest prawdziwym komputerem.
Mimo niewielkich wymiarów jest zadziwiaj co wydajny dzi ki procesorowi
MIPS pracuj cemu z cz stotliwo ci  580 MHz. Mo e wspó pracowa  z pa-
mi ci  RAM o wielko ci do 256 MB i czytnikiem kart SD. Obs uguje Wi-Fi
802.11b/g/n 2,4 GHz, Ethernet 10/100 Mb/s i kilka innych protoko ów czno ci,

takich jak UART, I S, I C czy SPI. Dzia a przy napi ciu zasilaj cym 3,3 V, ale
p ytki rozszerze  zawieraj  regulatory napi cia, wi c mia o mo na stosowa
ró ne ród a zasilania bez obawy uszkodzenia czegokolwiek.

Obie wersje, Omega2 i Omega2+, maj  ten sam procesor i ró ni  si
tylko kilkoma parametrami: O2 ma 64 MB RAM-u, podczas gdy O2+ ma tej
pami ci 128 MB; O2 ma 16 MB pami ci magazynowej, a O2+ ma jej dwa
razy wi cej; O2+ ma dodatkowo czytnik kart microSD, co znacznie zwi ksza
ilo  miejsca na oprogramowanie. Ze wzgl du na stosunkowo niewielk  ró -
nic  w cenie zalecam kupno wersji O2+, ale zaznaczam, e wszystkie pro-
jekty opisane w ksi ce b d  dzia a y z obydwoma modelami, wi c je li za-
kupi e  wcze niej wersj  O2, to nie ma powodu do niepokoju.

W tym miejscu pozwol  sobie na ma  dygresj . Przytoczone parametry
techniczne dobitnie wiadcz  o szalonym post pie, jaki dokona  si  w mi-
niaturyzacji maszyn licz cych. Mój pierwszy komputer, Commodore VIC-20,
mia  zawrotn  jak na tamte czasy ilo  RAM-u wynosz c  5 kB. Obecnie wi -
cej pami ci wymagaj  typowe miniatury obrazów przesy ane w sieci, a pami
operacyjna minikomputera Omega2 jest trzyna cie tysi cy razy wi ksza.

Opisywany minikomputer wspó pracuje z wieloma rozszerzeniami i przy-
najmniej jedno z nich b dzie potrzebne od razu, poniewa  rozstaw pinów mi-
nikomputera wynosi 2 mm, w odró nieniu od bardziej popularnego rozstawu
2,54 mm (0,1 cala), i bezpo rednie po czenie z p ytk  stykow  by oby nie-
mo liwe. Musisz wi c u y  albo modu u zasilaj cego, albo rozszerzenia
w postaci przej ciówki do p ytki stykowej. Ja proponuj  zakup modu u zasi-
laj cego (rysunek W.1), poniewa  umo liwia zasilanie samego minikomputera
i ewentualnych dodatków niekoniecznie przez kabel microUSB, ale równie
przez 2-pinowe z cze JST-PH s u ce standardowo do pod czania aku-
mulatora litowo-polimerowego (LiPo). adne z rozszerze  nie jest przesadnie
drogie, wi c warto przy okazji zakupu samego minikomputera zapozna  si
z ich ofert  i kupi  te, które mog  by  w przysz o ci przydatne.
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RYSUNEK W.1. Modu  zasilaj cy (Power Dock)

Teraz powinienem opisa  rozmieszczenie elementów na p ytce mini-
komputera, ale wszystko jest tu os oni te metalow  obudow  i niczego nie
jeste my w stanie zobaczy . Mog  jedynie opisa  piny dost pne po wpi ciu
minikomputera do p ytki rozszerzenia. Liczba tych pinów b dzie zale na od
konkretnej p ytki. W przypadku modu u zasilaj cego jest ich 30 (nie ma
w ród nich pinów doprowadzaj cych zasilanie i kilku pinów GPIO, ale przy-
bywa za to pin 5 V i kilka pinów z mas  uk adu), za  przej ciówka do p ytki
stykowej udost pnia wszystkie 32 piny minikomputera, w ród których s

standardowe piny napi cia 3,3 V i masy (GND), a tak e I C, portu szeregowego
oraz Ethernetu.

Do wykonania projektów opisanych w ksi ce potrzebne b d : mini-
komputer Omega2 (ja u y em Omega2+), modu  zasilaj cy, rozszerzenie
przeka nikowe i rozszerzenie z ekranem OLED. Przyda si  podstawowa
znajomo  Linuksa, gdy  cz  pracy b dzie polega a na wpisywaniu in-
strukcji w wierszu polece . Tak czy inaczej, czytaj dalej, aby pozna  bli ej
swoje „cebulowe” zabawki!
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