
12 počítač pro každého 22/2015 www.ppk.cz

ÉMA ČÍSLA



+
příznivý poměr 
mezi cenou 
a výkonem, 
české prostředí, 
tichý provoz, 
elegantní de-
sign, hardwaro-
vé šifrování

hodnoceníhodnoceníhodnocení

ASUSTOR AS 1002T OPERAČNÍ SYSTÉM ADM
  CENA S DPH: 4 990 Kč (bez disků)
  POSKYTL: ConQuest entertainment, a. s.
  INFO: www.asustor.cz
  PROCESOR: Marvell Armada-385 (2× 1 GHz) 
  OPERAČNÍ PAMĚŤ: 512 MB (nelze rozšířit)
  OPERAČNÍ SYSTÉM: ADM 2.5
  KAPACITA DISKŮ: max. 16 TB 

(2× 8 TB; HDD SATA II/ III – 3,5“)

Komplexní řešení pro ukládání většího objemu dat v rámci 
domácí sítě nebo v kanceláři představuje NAS server. 
Model Asustor AS 1002T je jedním z těch jednodušších 
a levnějších, nabízí však solidní výkon.

Asustor AS 1002T

DOMÁCÍ SÍŤOVÉ 
ÚLOŽIŠTĚ

 D
voudiskový NAS server  
Asustor AS 1002T je ceno-
vě dostupný model s jedno-
duchou konstrukcí. Díky 
dvoujádrovému procesoru 

a gigabitovému síťovému rozhraní na-
bízí dostatečný výkon, je sympaticky 
tichý a energeticky úsporný.

SNADNÁ MONTÁŽ
Disky nejsou uloženy v zásuvkách – 
upevňují se pomocí šroubků přímo do 
plechového šasi serveru. Upevňovací 
šroubky lze povolit i utáhnout pomo-
cí prstů, takže při montáži disků se 

obejdete bez šroubováku. Speciální 
nástroje ani znalosti nebudete potře-
bovat ani při aktivaci serveru. Server 
stačí připojit do počítačové sítě a k na-
pájecímu zdroji a zapnout jej. Z při-
loženého CD nainstalujte do počí-
tače nástroj Asustor Control Center 
a jeho prostřednictvím se snadno při-
pojíte k webovému rozhraní serveru. 
Operační systém ADM 2.5 je v serveru 
předinstalován.

MULTIMÉDIA 
A DALŠÍ APLIKACE
V serveru je nainstalováno několik zá-
kladních aplikací (např. správce sou-
borů a zálohovací nástroj), další apli-
kace můžete zdarma doplnit z bohaté 
nabídky „centra aplikací“. Získáte tak 
třeba fotogalerii, přehrávače hudby 
a videa a nástroje na synchronizaci dat 
s on-line úložišti OneDrive a Google 
Disk. Postupně tak server vybavíte 
všemi potřebnými funkcemi.

OSOBNÍ CLOUD
Díky nástroji Cloud Connect a interne-
tové službě Myasustor.com server na-
bízí možnost přistupovat k uloženým 

datům vzdáleně (přes internet). Je-li 
správně nakonfi gurován router, jehož 
prostřednictvím je síť připojena k in-
ternetu, dokáže pomocí dostupných 
nástrojů a stručné nápovědy vše na-
stavit každý běžný uživatel. Dokonce 
konfi guraci routeru provedou tyto ná-
stroje automaticky, jestliže jde o pří-
stroj z dlouhé řady kompatibilních 
modelů.

MOBILNÍ APLIKACE
V nabídce obchodů s aplikacemi pro 
operační systém Android a pro iOS 
je řada bezplatných nástrojů, kte-
ré umožňují pohodlnou správu NAS 
serveru z telefonu nebo z tabletu 
a práci s daty v serveru uloženými, a to 
jak v rámci domácí sítě, tak vzdáleně 
přes internet. Mezi nimi jsou aplikace 
AiMaster, AiMusic, AiFoto a AiVideos.

 PROČ KOUPIT: Tento NAS server 
s jednoduchou obsluhou a českým 
uživatelským rozhraním nabízí 
tichý provoz a solidní výkon 
a prostřednictvím mnoha aplikací 
umožňuje přidat další funkce. 
 IVAN HEISLER

 Operační systém ADM (Asustor Data 
Master) je obsažen ve všech NAS 

serverech této značky. Jeho prostřednictvím 
uživatel spravuje server i data v něm, 
vytváří účty pro další uživatele a instaluje 
do systému různé aplikace (od správce 
fotografi í až po antivirový program). Systém 
a nejdůležitější aplikace se ovládají v češtině.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ operačního systému ADM v okně 
internetového prohlížeče

  PODPORA PRO DISKOVÁ POLE: 
single disk, JBOD, RAID 0, RAID 1

  ROZHRANÍ: 1× gigabitový Ethernet 
(RJ-45), 2× USB 3.0

  RYCHLOST PŘENOSU DAT: 
110 MB/s (čtení), 96 MB/s (zápis)

  SPOTŘEBA ENERGIE: 19,4 W / 6,6 W
  ROZMĚRY: 165 × 102 × 218 mm
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