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IZVIDNICA NOVE NAPRAVE7

spominja na oddaljeno povezavo 
do računalniškega namizja, to-
rej Remote Desktop, seveda zno-
traj brskalnika. Je bistveno prija-
znejši, preglednejši in bolj prila-
godljiv od vmesnikov klasičnih 
usmerjevalnikov, ki delujejo kot 
besedilne spletne strani (kjer je 
po možnosti treba pri vsaki tretji 
nastavitvi vse skupaj ročno shra-
niti ali celo v nekaterih primerih 
vnovič zagnati usmerjevalnik). 

Bistvo je v tem, da imamo tu 
vse nastavitve urejene v odziv-
nem oknu, nekatere funkcional-
nosti pa dodamo z namestitvijo 
dodatnih aplikacij prek spletne 
tržnice. Teh v tem trenutku ni 
skoraj nič (na voljo je le pet do-
datnih aplikacij), a verjamemo, 
da se jih bo hitro nabralo še ne-
kaj. Je pa koristno, da so doda-
tne zmogljivosti lahko tako lo-
čene, s tem je vmesnik manj na-
sičen. Nastavitev in funkcij je že 
v osnovi res zelo veliko, pravza-
prav nismo prav ničesar pogreša-
li. Med zanimivimi možnostmi je 
nastavitev časovne omejitve upo-
rabe interneta za kako konkre-
tno napravo (po naslovu MAC). 

resenečeni smo bili zato, 
ker so se v Synologyju 
doslej držali le izdela-

ve strežnikov NAS, hkrati pa ni-
koli nismo imeli občutka, da na 
področju brezžičnih usmerjeval-
nikov manjka še kak izdelovalec. 
Načeloma gre namreč za vedno 
manj zanimive naprave – z no-
vimi standardi se sicer res dvi-
gujejo hitrosti, a so odvisne tudi 
od odjemalcev, torej naprav, ki 
uporabljajo omrežje. Kar zadeva 

dodatne zmogljivosti,  prav tako 
ni videti večjih skokov.

So se pa te naprave v zadnjih 
nekaj letih že močno razširile po 
cenovnem spektru. Na eni strani 
imamo res poceni naprave, ki ve-
ljalo tudi le po dvajset ali trideset 
evrov. S temi nismo imeli ravno 
dobrih izkušenj, raje priporoča-
mo kak korak više po zmogljivo-
stnih lestvicah. Nekje na sredini 
so usmerjevalniki, ki veljajo med 
100 in 200 evri, mednje se uvr-
šča tudi tokrat preizkušeni Syno-
logy. V vrhu naprav, za katere še 
nekako lahko rečemo, da so na-
menjene potrošnikom (torej ne 
merijo na poslovne uporabnike), 
pa najdemo modele, ki stanejo 
vse tja do 300 evrov.

Kot rečeno, je to Synologyjev 
prvi poizkus. Model se imenu-
je preprosto Synology RT1900ac 
in je  nekako na sredini te cenov-
ne lestvice. V tajvanskem pod-
jetju so očitno sklenili, da lahko 
tudi pri drugih omrežnih napra-
vah s pridom izkoristijo znanje, 

pridobljeno pri izdelavi omre-
žnih diskov NAS. Najbolj navdu-
šujoča posebnost tega usmerje-
valnika je pobrana neposredno 
iz njihovih NASov – gre za res 
odličen uporabniški vmesnik.

Pri NASih se slednji imenu-
je DSM (DiskStation Manager), 
na usmerjevalniku se je preime-
noval v SRM (Synology Router 
Manager). Gre za vmesnik, ki 

Usmerjevalnik  
malo drugače
Brezžične usmerjevalni-
ke redno preizkušamo, 
v zadnjih letih je edina 
omembe vredna novost 
uvedba novega stan-
darda, 802.11ac. Zato 
smo bili presenečeni, ko 
smo dobili na preizkus 
usmerjevalnik podjetja 
Synology, znanega po 
napravah NAS. 
Jure Forstnerič

P
Brezžični usmerjevalnik.
Prodaja: www.xenon-forte.si.
Cena: 182 EUR.

X Odličen vmesnik, veliko funkcional-
nosti, solidne hitrosti.

Z Nekoliko visoka cena.

SYNOLOGY RT1900ac

0 50 100 150 200 250

244

232

190

181

177

Neposredna bližina 
(5 GHz, 802.11ac)

Linksys WRT1900AC

Synology RT1900AC

Apple Airport Time Capsule

Netgear R6300

Linksys EA6700

Mb/s
0 30 60 90 120 150

129

111

111

110

107

Neposredna bližina 
(5 GHz, 802.11n)

Linksys WRT1900AC

TP-Link TL-WDR3600

D-Link DIR-868L

Synology RT1900AC

Netgear R6300

Mb/s
0 20 40 60 80 100 120

102

86

86

84

76

Neposredna bližina 
(2,4 GHz, 802.11n)

TP-Link Archer C7

TP-Link TL-WDR3600

Synology RT1900AC

Linksys WRT1900AC

TP-Link TL-WDR3500

Mb/s

0 5 10 15 20

17

14

13

12

10

Eno nadstropje nižje 
(2,4 GHz, 802.11n)

TP-Link Archer C7

Synology RT1900AC

Buffalo WZR-HP-G300NH2

Linksys WRT1900AC

D-Link DIR-858L

Mb/s
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

3

2

2

1

1

Dve nadstropji nižje 
(2,4 GHz, 802.11n)

Buffalo WZR-HP-G450H

Linksys EA6200

Buffalo WZR-HP-G300NH2

Synology RT1900AC

Linksys WRT1900AC

Mb/s
0 200 400 600 800 1000

931

924

916

880

880

Prepustnost 
LAN-WAN

Linksys WRT1900AC

Synology RT1900AC

Apple Airport Time Capsule

TP-Link TL-WDR3600

TP-Link Archer C7

Mb/s




