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levnější dvoudisková řešení 
s podobnými funkcemi, ja-
ko je třeba � remní � ecus 
N2100 (6638 Kč bez disků, 
www.abacus.cz), nebo kon-
kurenční řešení QNAP TS-
210 (5033 Kč bez disků, 
www.umax.cz) či Synology 
DS209j (3870 Kč bez disků, 
www.kobe.cz).
Thecus N5500. 
Cena: 17 580 Kč (21 040 Kč s pěti 
500GB SATA disky). Poskytl: 
ABACUS ELECTRIC spol. s r. o. 
www.abacus.cz

netu a možnost 
fungovat jako digi-
tální záznamník 
videa z připojených 
IP kamer.

Po našich zkuše-
nostech můžeme 
� ecus N5500 do-
poručit především 
do � remního pro-
středí, méně nároč-
nému domácímu 
uživateli bychom 
ale doporučili spíše 

NAS je kompatibilní 
s operačními systémy Win-
dows, UNIX/Linux i MAC 
OS 9/X a možnost nastavit 
jeho automatické zapínání 
a vypínání podle uživatel-
sky nastavitelného časové-
ho harmonogramu umož-
ňuje šetřit energií.

Správa N5500 se provádí 
snadno přes rozhraní webo-
vého prohlížeče, jeho správ-
ní rozhraní, založené na 
AJAXu (Asynchronous Ja-

NAS Thecus N5500
grací a automatickou re-
kon� gurací pole za chodu.

Hotswapové šuplíky, pří-

stupné zepředu, jsou zajiš-
těny proti neautorizované 
manipulaci zámky na klíč, 
navíc jsou spolu s tlačítkem 
vypínače skryty před zraky 
kolemjdoucích elegantní 
černou mřížkou; čelnímu 
panelu pak dominuje dvou-

řádkový, modře 
podsvícený LCD 
displej, zobrazu-
jící aktuální stav 
zařízení. Displej 
s výhodou využi-
jete při počáteční 
kon� guraci NA-
Su, pomocí čtyř 
ovládacích tlačí-
tek z něj kupří-
kladu zjistíte ak-
tuálně nastave-
nou IP adresu je-
ho síťové karty.

� ecus N5500 
stojí 17 580 Kč, 

K dispozici jsou kon� gura-
ce RAID 0, 1, 5, 6, 10 ne-
bo JBOD, navíc N5500 

umožňuje vytvořit více lo-
gických RAID svazků spolu 
s online RAID expanzí, mi-

Konstruktéři tohoto NASu, 
který � rma � ecus předsta-
vila na letošním červnovém 
Computexu, měli na pamě-
ti především ukládání dat 

a jejich zabezpečení. Vyba-
vili jej pěti hotswapovými 
šuplíky pro 3,5" SATA disky 
s možností instalace celkové 
diskové kapacity 10 terabaj-
tů – ta se ovšem jistě zmen-
ší, neboť uživatel nepochyb-
ně zkon� guruje nainstalo-
vané disky do pole RAID. 

SPRÁVA UŽIVATELSKY INSTALOVATELNÝCH MODULŮ: nain-
stalovali jsme modul autonomního stahování souborů 
(DLM2) a modul záznamu videa z IP kamer (IP_Cam).

UŽIVATELSKY je možno nadefi novat schéma automatického zapínání 
a vypínání zařízení.

námi hodnocená kon� gu-
race s pěti 500GB SATA 
disky (Seagate Barracuda 
7200.12 ST3500418AS) by 
vás přišla na 21 040 korun.

Tenhle NAS podporuje 
více souborových systémů 
včetně XFS, EXT3 a ZFS 
a dokonce umožňuje zvolit 
pro logické RAID svazky 
různé souborové systémy. 
Ukládaná data je pak mož-
no šifrovat.

N5500 může být zkon� -
gurován nejen jako NAS, 
ale i jako DAS (Direct At-
tached Storage) nebo iSCSI 
zařízení. Jeho dva gigabito-
vé ethernetové porty dokáží 
pracovat v režimu vyvažo-
vání zátěže, je možno je též 
agregovat.

K šesti USB 2.0 portům je 
možno připojit kromě ex-
terního USB úložiště i tis-
kárnu (zařízení funguje ja-
ko printserver), k dispozici 
je i eSATA rozhraní pro pří-
mé připojení externího dis-
ku.

� ecus N5500 míří pře-
devším do � remní sféry, na 
to poukazují hlavně jeho 
nadstandardní možnosti 
zabezpečení dat spolu 
s možností rozdělení uživa-
telů do skupin (uživatelům 
ani skupinám však nelze 
přidělovat oprávnění pří-
stupu k adresářům) a již 
zmíněnou schopností reali-
zovat více logických RAID 
svazků s různými souboro-
vými systémy.

Domácímu uživateli však 
má Thecus N5500 též co 
nabídnout – kupříkladu 
iTunes server, fotoserver 
a webserver, případně me-
diální server s podporou 
uPnP.

vaScript and XML), je ná-
zorné a opravdu nám netr-
valo dlouho se v něm zori-
entovat. 

Přivítali jsme schopnost 
NASu nechat si uživatelsky 
rozšiřovat schopnosti po-
mocí instalace aplikací, sta-
žitelných z www.thecus.com. 
Zkusili jsme si pomocí in-
stalace těchto aplikací při-
dat hodnocenému NASu 
schopnost autonomního 
stahování souborů z inter-

Thecus N5500: Jeho pět disků můžete zkon-figurovat do RAID 0, 1, 5, 6, 10 nebo JBOD. 


