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Distribuidor: Asustor   Site: asustor.com   Preço: €179
s Facilidade de configuração   s Preço    
t Podia ser um nadinha mais rápido

FICHA TÉCNICA
nn  Processador: Realtek RTD1296, quatro núcleos a 1,4 GHz
RAM: 2 GB DDR4 
Discos: Duas baías SATA para unidades HDD de 3,5”
Entradas: 2.5-Gigabit Ethernet, 3 x USB Type-A
Configuração dos discos: RAID 0, 1, 5, 6, 10, single drive e JBOD2 kg855  

PONTO FINAL
O Drivestor 2 Pro da Asustor é um bom ponto de partida para quem  
quiser começar a usar NAS na sua rede doméstica. Não faz grandes 
compromissos termos de funcionalidades, o desempenho é bastante 
interessante e o preço também.

Com a chegada da nova Radeon RX 6600, a AMD passa a disponibilizar uma 
variante ainda mais acessível da Radeon RX 6600 XT, a placa gráfica de 
entrada de gama de arquitectura RDNA2. Face ao modelo testado 
anteriormente, esta variante tem o mesmo GPU NAVI 23, embora com apenas 
28 unidades computacionais em vez das 32 da RX 6600 XT, o que limita 
o número de processadores de stream a 1792. Também a frequência de 
funcionamento foi limitada, com o GPU desta nova Radeon RX 6600 
a trabalhar a uma frequência máxima de 2044 MHz em modo ‘Game’ e até 
2491 MHz em ‘Boost’.  Mantendo os 8 GB de memória GDDR6, e o barramento 
de 128-bit, estas memórias funcionam com uma frequência de 7000 MHz, 
o que reduz a largura de banda para 224 GB/s. 
Em contrapartida, esta redução de unidades computacionais e da frequência 
de funcionamento permitiu baixar o consumo de energia, com a AMD 
a anunciar um TBP (Total Board Power) de apenas 132 W, o que garante uma 
menor produção de calor, daí o dissipador desta placa da PowerColor ser bem 
mais simples que as soluções aplicadas na Radeon RX 6600 XT. 
Em termos de desempenho, os resultados provaram exactamente aquilo que 
a AMD prometeu: esta placa é perfeitamente capaz de lidar com qualquer jogo 
a 1080p, podendo inclusive jogar a 1440p, se aplicar algumas das funcionali-
dades mais recentes da AMD, como FidelityFX Super Resolution, uma solução 
similar ao DLSS da Nvidia, e o AMD Smart Access Memory, que permite que 
o processador (AMD) aceda directamente à memória da placa gráfica em 
certas ocasiões. A Radeon RX 6600 tem um desempenho equivalente ao de 
uma Nvidia GeForce RTX 3060 de 12 GB, o que é impressionante, se tivermos 
em conta que esta última é bem mais cara. Se for adepto de mineração de 
criptomoedas, esta é a placa com a maior eficiência energética do mercado, ao 
oferecer 30 MH/s consumindo apenas 50 W de energia. G U S T A V O  D I A S

PowerColor Radeon RX 6600 Fighter 
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Distribuidor: AMD   Site: powercolor.com   Preço: €329
s Bom desempenho a 1080p   s Preço adequado   t Desempenho limitado a 1440p

FICHA TÉCNICA
n  Processadores de Stream: 1792   n  Velocidade (Game / Boost): 2044 / 2491 MHz
n  Interface: PCI-Express 4.0 x 8   n  Memória: 8 GB GDDR6
n  Velocidade da Memória: 14 Gbps (7000 MHz)   n  Interface de memória: 128 bit
n  Resolução Máxima: 7680 x 4320   n  Ligações: HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4

BENCHMARKS
n  3D Mark Fire Strike: 21 135   n  3D Mark TimeSpy: 8320
n  FarCry 5 1080p Ultra: 109 fps   n  Shadow of Tomb Raider 1080p Highest DX12: 95 fps

PONTO FINAL
A nova Radeon RX 6600 é uma excelente solução para quem quer jogar a 1080p com 
todos os detalhes no máximo; além dissom tem a vantagem de ser a placa gráfica de 
última geração mais barata do mercado.  

Os NAS são daquele tipo de dispositivos que a maioria dos Os NAS são daquele tipo de dispositivos que a maioria dos 
utilizadores não sabem que precisam de ter até usarem o primeiro. utilizadores não sabem que precisam de ter até usarem o primeiro. 
Este hardware é uma forma simples de ter um espaço de Este hardware é uma forma simples de ter um espaço de 
armazenamento centralizado numa rede local, que permite armazenamento centralizado numa rede local, que permite 
a partilha de ficheiros entre várias pessoas. Mas, hoje em dia, até são a partilha de ficheiros entre várias pessoas. Mas, hoje em dia, até são 
bastante mais que isso: conseguimos usá-los como servidores de bastante mais que isso: conseguimos usá-los como servidores de 
impressão, para ajudar no download de ficheiros através de redes de impressão, para ajudar no download de ficheiros através de redes de 
partilha, como servidores de média, clouds pessoais, gerir sistemas partilha, como servidores de média, clouds pessoais, gerir sistemas 
de videovigilância e muito mais.de videovigilância e muito mais.
O Drivestor 2 Pro da Asustor é um NAS que permite a instalação de O Drivestor 2 Pro da Asustor é um NAS que permite a instalação de 
dois discos de 3,5 polegadas (ou SSD) que podem ser configurados dois discos de 3,5 polegadas (ou SSD) que podem ser configurados 
como uma unidade RAID, com ou sem redundância. Este modelo da como uma unidade RAID, com ou sem redundância. Este modelo da 
Asustor tem uma única entrada RJ-11 para a ligação em rede que Asustor tem uma única entrada RJ-11 para a ligação em rede que 
permite chegar aos 2,5 Gbps. As outras entradas são três USB permite chegar aos 2,5 Gbps. As outras entradas são três USB 
3.2 Type-A, para a ligação de discos externos ou impressoras.3.2 Type-A, para a ligação de discos externos ou impressoras.
A montagem dos discos pode ser feita sem recorrer a qualquer A montagem dos discos pode ser feita sem recorrer a qualquer 
ferramenta, o que é um forte ponto a favor. A controlar tudo está um ferramenta, o que é um forte ponto a favor. A controlar tudo está um 
processador Realtek, baseado em tecnologia da Arm, com quatro processador Realtek, baseado em tecnologia da Arm, com quatro 
núcleos que funcionam a 1,4 GHz. A acompanhá-lo estão 2 GB de núcleos que funcionam a 1,4 GHz. A acompanhá-lo estão 2 GB de 
memória RAM DDR4, que não podem ser ampliados.memória RAM DDR4, que não podem ser ampliados.
Embora a Asustor não venda o Drivestor 2 com discos, a unidade que Embora a Asustor não venda o Drivestor 2 com discos, a unidade que 
nos foi enviada vinha com dois Western Digital Red Plus de 4 TB, nos foi enviada vinha com dois Western Digital Red Plus de 4 TB, 
5400 rpm e 64 MB de memória cache. Tal como acontece com 5400 rpm e 64 MB de memória cache. Tal como acontece com 
outros NAS, a Asustor usa um sistema operativo Linux e o utilizador outros NAS, a Asustor usa um sistema operativo Linux e o utilizador 
pode, depois, instalar aplicações que são descarregadas para pode, depois, instalar aplicações que são descarregadas para 
acrescentar mais funcionalidades. A configuração inicial é muito acrescentar mais funcionalidades. A configuração inicial é muito 
simples, feita através de um assistente que facilita o processo. simples, feita através de um assistente que facilita o processo. 
A minha rede é apenas gigabit, por isso não consigo tirar partido A minha rede é apenas gigabit, por isso não consigo tirar partido 
total da velocidade oferecida pela ligação de rede deste Drivestor total da velocidade oferecida pela ligação de rede deste Drivestor 
2 Pro - ainda assim, consegui obter cerca de 90 MB por segundo de 2 Pro - ainda assim, consegui obter cerca de 90 MB por segundo de 
velocidade de escrita e cerca de 80 MB por segundo no teste de velocidade de escrita e cerca de 80 MB por segundo no teste de 
leitura. Os testes foram realizados através da cópia de 4,7 GB de leitura. Os testes foram realizados através da cópia de 4,7 GB de 
ficheiros de vários tamanhos e tipos. ficheiros de vários tamanhos e tipos. P E D R O  T R Ó I A
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