7 IZVIDNICA

NOVE NAPRAVE

Usmerjevalnik
malo drugače
Brezžične usmerjevalnike redno preizkušamo,
v zadnjih letih je edina
omembe vredna novost
uvedba novega standarda, 802.11ac. Zato
smo bili presenečeni, ko
smo dobili na preizkus
usmerjevalnik podjetja
Synology, znanega po
napravah NAS.
Jure Forstnerič
resenečeni smo bili zato,
ker so se v Synologyju
doslej držali le izdelave strežnikov NAS, hkrati pa nikoli nismo imeli občutka, da na
področju brezžičnih usmerjevalnikov manjka še kak izdelovalec.
Načeloma gre namreč za vedno
manj zanimive naprave – z novimi standardi se sicer res dvigujejo hitrosti, a so odvisne tudi
od odjemalcev, torej naprav, ki
uporabljajo omrežje. Kar zadeva

P

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 veljalo tudi le po dvajset ali trideset
evrov. S temi nismo imeli ravno
dobrih izkušenj, raje priporočamo kak korak više po zmogljivostnih lestvicah. Nekje na sredini
so usmerjevalniki, ki veljajo med
100 in 200 evri, mednje se uvršča tudi tokrat preizkušeni Synology. V vrhu naprav, za katere še
nekako lahko rečemo, da so namenjene 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 imenuje preprosto Synology RT1900ac
in je nekako na sredini te cenovne lestvice. V tajvanskem podjetju so očitno sklenili, da lahko
tudi pri drugih omrežnih napravah s pridom izkoristijo znanje,
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pridobljeno pri izdelavi omreSYNOLOGY RT1900ac
žnih diskov NAS. Najbolj navdušujoča posebnost tega usmerjeBrezžični usmerjevalnik.
Prodaja: www.xenon-forte.si.
valnika je pobrana neposredno
Cena: 182 EUR.
iz njihovih NASov – gre za res
odličen uporabniški vmesnik.
X Odličen vmesnik, veliko funkcionalnosti, solidne hitrosti.
Pri NASih se slednji imenuZ Nekoliko visoka cena.
je DSM (DiskStation Manager),
na usmerjevalniku se je preimenoval v SRM (Synology Router spominja na oddaljeno povezavo
Manager). Gre za vmesnik, ki do računalniškega namizja, torej Remote Desktop, seveda znotraj brskalnika. Je bistveno prijaznejši, preglednejši in bolj prilaNeposredna bližina
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