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dosega glavnega omrežja. 
Za konec povejmo še, da smo vse podalj-

ševalnike uporabljali po nekaj dni in jih bre-
menili tudi z več povezavami (beri: torrenti) 
in težav s sesedanjem ni bilo. Kako se obne-
sejo ob daljši rabi, sicer ne vemo, a je že ta 
podatek zelo vzpodbuden. 

Če v kateri izmed domačih sob trpite za 
slabo pokritostjo, vam 30 evrov prinese bolj-
ši signal in višje hitrosti. Le pozabite na to, 
da bodo v kleti enake hitrosti kot v neposre-
dni bližini usmerjevalnika. 

Kako smo preizkušali
Podaljševali smo omrežje usmerjevalnika Asus 
RT-N66U Dark Knight, ki je na lanskoletnem 
preizkusu usmerjevalnikov dobil zlati Monitor. 
Gre za napravo, ki podpira standard n in 5 GHz 
omrežje ter ima tri zunanje antene. Na lanskem 
preizkusu se je izkazala tako s hitrostjo kot z do-
metom in v tokratnem primeru se je spopadala 
z dvema železobetonskima stenama. Kot reče-
no, je pametno podaljševati le 2,4 GHz omrežja, 
kar je v našem primeru olajšalo dejstvo, da 5 
GHz omrežje ni premagalo prej omenjenih 
sten. Prav tako je le Buffalov podaljševalnik 
podpiral tudi 5 GHz omrežja, drugi so zaznali le 
tista pri 2,4 GHz.
Hitrosti smo preizkušali enako kot na preizkusu 
usmerjevalnikov. Na eni strani je bil stacionarni 
računalnik, ki je bil z usmerjevalnikom povezan 
prek kabla, na drugi strani pa smo hitrost merili 
s prenosnikom, ki je bil v omrežje povezan 
brezžično. Za merjenje smo uporabljali program Chariot, pri katerem moramo na obeh računalnikih pognati njegov odjemalec Endpoint. Tako 
lahko Chariot najde oba računalnika in med njima meri hitrost podatkov. 
Prenosnik, s katerim smo merili hitrosti, je bil od usmerjevalnika oddaljen tri sobe. Šlo je za Dellov računalnik s 64-bitnimi sedmimi Okni in 4 GB 
pomnilnika. Na tej oddaljenosti je Dell kazal moč signala z eno od petih črtic, ki jih Okna izrišejo v opravilni vrstici. Ob uporabi podaljševalnikov je 
bilo tako pričakovati, da bodo Okna kazala boljši doseg in se bo število črtic večalo.
Kot kontrolni podatek smo tako izmerili še hitrost, ko je bil prenosnik brezžično povezan neposredno na usmerjevalnik, in namerili 4,657 Mb/s. 
Nato smo meritev ponovili še petkrat, pri čemer smo na enako mesto med usmerjevalnikom in prenosnikom priklopili podaljševalnik in tako 
podaljšali omrežje usmerjevalnika. 
Podaljševalnike smo namestili v srednjo sobo. To pomeni, da so bili med obema železobetonskima stenama. Podatki so tako po omrežju potovali 
od usmerjevalnika skozi prvo steno do podaljševalnika in od tam še čez eno steno do prenosnika. 

hitrost Mb/s moč signala Cena

TP-Link TL-WA850RE 10,629 30 EUR

D-Link DAP-1320 9,296 40 EUR

Buffalo WAE-300D-EU 8,438 50 EUR

Edimax EW-743RPn 7,653 30 EUR

Netgear WN3000RP 7,285 60 EUR

brez podaljševalnika 4,657
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