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Asustor AS6204T to 
główny konkurent czte-
rodyskowych serwerów 
QNAP i Synology. Jest 
starannie wykonany 
i wykorzystuje wydajną 
platformę Intela z pro-
cesorem Intel Celeron 
N3150. 
Serwer wyposażony jest 
w duży wentylator, który 
wspomaga cyrkulację 
powietrza w obudowie 
i schładza dyski. Dzięki 
dużym rozmiarom łopa-
tek uzyskuje on wysoką 
wydajność, przy stosun-
kowo niskiej prędkości 
obrotowej a co za tym 
idzie niskiej głośności 
pracy. W systemie można 
też wybrać sposobu 

Cichy 
i wydajny 
Asustor AS6204T

Sercem serwera jest czte-
rordzeniowy procesor Intela 
Celeron 3150 taktowany 
zegarem 1,6 GHz. Ma on do 
dyspozycji 4 GB pamięci RAM, 
którą w przyszłości można 
rozszerzyć do 8 GB. Taki 
tandem bez problemów radzi 
sobie z transkodowaniem 
materiałów multimedialnych 
w rozdzielczości 1080p a na-
wet 4K. Procesor przyspiesza 
też szyfrowanie i deszyfro-
wanie danych (Intel AES-NI), 
ma też dobry współczynnik 
wydajności do poboru prądu. 
Obudowa serwera jest stara-
nie wykonana z dobrej jakości 

Szybki i cichy

QNAP TS-453A

QNAP TS-563 umożliwia mon-
taż pięciu dysków o przekątnej 
3,5, lub 2,5 cali. Jest starannie 
wykonany z mocnej blachy, 
jedynie panel przedni jest 
plastikowy. Wyprowadzone 
z przodu obudowy kieszenie 
na nośniki, umożliwiają szybką 
wymianę i montaż dysków.  Nad 
każdą z kieszeni umieszczono 
diodę, która sygnalizuje pracę 
nośnika. 
Z przodu obudowy zamontowa-
no gniazdo USB 3.0, pozostałe 
cztery gniazda USB 3.0 i dwa 
gniazda LAN znajdują się z tyłu 
urządzenia. Duża liczba gniazd 
USB ułatwia podłączanie do 
serwera różnorakich urządzeń. 
Niestety gniazda umieszczone 
parami znajdują się zbyt blisko 
siebie. 
QNAP TS-563 jako jeden z nie-
licznych umożliwia zamonto-
wane dodatkowej karty PCI np. 
sieciowej z obsługą standardu 
10GbE. To opcjonalne wyposa-
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Szybkość pracy

System

Możliwość  
zamontowania pięciu 
dysków

Dodatkowe gniazda

żenie, które warto rozważyć bo 
zapewnia olbrzymią szybkość 
przesyłania danych (10 GB/s), 
którą można wykorzystać na 
potrzeby wirtualizacji, szyb-
kiego backupu czy możliwości 
przywracania coraz to więk-
szych zbiorów danych. Na 
płycie głównej serwera zamon-
towano dwa gniazda pamięci 
RAM, którą można rozbudować 
do 16 GB. Wymiana pamięci, 
wymaga rozkręcenia obudowy. 
Sercem serwera jest czte-
rordzeniowy procesor AMD 
taktowany zegarem 2 GHz. To 
dosyć nietypowa jednostka, bo 
większość serwerów bizneso-
wych wyposażona jest w proce-
sory Intela. AMD pod względem 
wydajności okazuje się jednak 
równie dobrym wyborem, co 
ważne ma szybki układ gra-
ficzny i architekturę bardziej 
zoptymalizowaną pod kątem 
multimediów. Wymaga jednak 
sprawniejszego chłodzenia.

Pięć dysków 
 
QNAP TS-563
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