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Jack PC - presenetljivo pametna vtičnica

A to je to? Kje je pa računalnik?
..Vse kaže, da bo večini “navadnih” računalnikov kmalu odklenkalo. Nadomestili jih bodo manjši, varčnejši, elegantnejši in cenejši lahki
odjemalci, katerih dobro načrtovana uved-ba lahko bistveno zmanjša stroške vzdrževanja računalniške infrastrukture v podjetju..

Jack PC je eden izmed posebej privlačnih
odjemalcev. Pravzaprav je skoraj čudno, da
lahko danes v računalniških trgovinah sploh
še kupimo namizni računalnik z velikim
ohišjem. Nekako ga stlačimo pod mizo, nato
pa ne vemo, na kaj naj se jezimo, ko ga z nogami vsakodnevno po nesreči brcamo: na
računalnik ali na pisalno mizo, ki ni prilagojena za noge in škatlo, ampak samo za noge?
Dejstvo je, da je skoraj vsak boljši mobilni telefon danes bolj zmogljiv kot so bili osebni
računalniki pred 10 leti. In tudi takrat smo imeli urejevalnike besedil, elektronsko pošto in
spletne brskalnike. Razlika v velikosti med telefonom in namiznim računalnikom je torej
glede na razliko v zmogljivosti prevelika. Poleg tega je ideja centralnega večuporabniškega
sistema s terminalskim dostopom stara že več
kot 40 let. Zakaj torej v podjetjih sploh še kdo
uporablja klasične »desktope«

Ker jih lahko. Ker takšen sistem za hitro vzpostavitev ne zahteva posebnega načrtovanja
in vlaganja v razvoj sistema. Gremo v trgovino,
kupimo računalnik, ga damo pod mizo, priklopimo par kablov, namestimo operacijski sistem in par osnovnih programov in uporabnik
bo navdušen! »Glejte, nov računalnik so mi
zrihtali,« pravi in kaže na svoj novi 24-inčni
zaslon. Hitro in osrečujoče torej.

Težava se pojavi, ko »crkne« disk. Ali pa
matična plošča. No, bodimo malo bolj prizanesljivi: težave se pojavijo že takrat, ko se
novi tihi računalnik preobrazi v malo manj
novo ropotajočo škatlo, katere ropot je tako
glasen, da ga normalen človek ni več pripravljen prenašati osem ur dnevno. Če ima podjetje dva zaposlena, od katerih ima en prenosni računalnik, tajnica pa »škatlo pod mizo«, še
nekako gre. Verjetnost, da gre kaj narobe, je v
www.racunalniske-novice.com

tem primeru obvladljiva. Če pa imate podjetje z nekaj deset ali celo sto zaposlenimi in
vaša dejavnost ni ravno taksi ali kurirska
služba, pa vzdrževanje takega sistema lahko
hitro postane... hm... zoprno. Tako zoprno, da
boste za to porabili več denarja in živcev, kot
bi bilo še sprejemljivo in racionalno.
Tanki odjemalci so že nekaj časa tukaj. Eni so
malo večji, drugi manjši, vse pa navadno odlikuje majhna poraba energije, odsotnost
gibljivih delov, elegantnost, majhnost v
primerjavi s klasičnimi računalniki, centralizirano upravljanje itd.
Nekateri izmed njih so resnično majhni - celo
tako zelo, da jih skoraj ne opazimo. Tanki odjemalci Jack PC podjetja Chip PC (www.chippc.
com) so tako majhni, da zanje ne potrebujemo prostora na mizi - stlačimo jih namreč
lahko kar v zid ali v instalacijski kanal skupaj k
ostalim vtičnicam. Potrebujemo samo še
monitor, tipkovnico, miško in »to je to«.  (P.R.)
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