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Tento hardware vám zajistí dlouhou budoucnost

Test: Dostojí nové třípásmové routery svým slibům?

Wi-Fi rychlostí 3 Gb/s

Co potřebuje
váš nový PC
USB 3.1 * PCIE 3.0 * DDR4 * NVME * HBM GRAFIKA
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Top fotoaparáty
za málo peněz
Nákupní rádce: 
Kupujte starší modely
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výbava 
nového PC
Technika v počí-
tačích se právě 
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mění. Při pořizo-
vání nového PC 
to nepodceňte.
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Vyberte si svůj Chip

Chip je možné číst v tištěné podobě nebo na libovolných 
smartphonech, tabletech a počítačích. 
Více na www.chip.cz/digital.

Plné verze pro časopis Chip 
Nejlepší plné verze s návody a programy ke článkům 
najdete na Chip DVD. Digitální časopis nabízí možnost 
stažení programů on-line.  Strana 50

Glary Utilities 5 Pro  ZRYCHLENÍ A OCHRANA PC
Nástroje Glary Utilities pravidelně vyčistí váš počítač od všech 
zbytečností a pomohou vám jej udržet v nejlepší kondici. Vše 
v českém rozhraní a jedním kliknutím myší.

ActivePresenter 5.5  SPECIALISTA NA VIDEOPREZENTACE
Profesionální nástroj na tvorbu videonávodů, interaktivních pre-
zentací, letáků, dokumentace a výukových kurzů. Poradí si 
i s nahráváním streamovaného videa z internetu.

iMyfone Umate  TRIKY PRO IPHONE
Apple si za kapacitu paměti iPhonů nechává dobře 
zaplatit. iMyfone Umate vám pomůže s uvolněním 
místa v úložišti telefonu odinstalací aplikací a chyt-
rou kompresí fotografií.

Process Lasso Pro 8  SPRÁVCE PROCESŮ
Process Lasso je pokročilý správce procesů běžících na pozadí 
operačního systému, který pomůže s optimalizací výkonu 
a stability počítače přidělováním priorit a limitů.

Win10 PrivacyFix  KLADIVO NA ŠPEHY
Win10 PrivacyFix je rychlým řešením na zmírnění špehovacích 
aktivit stále zvědavějších Windows 10. Zásahy lze volit manuál-
ně nebo pomocí tří přednastavených profilů.

SafeDNS 2 Home  CHRÁNĚNÝ INTERNET
SafeDNS přesměruje internetovou komunikaci počítače nebo 
routeru. Správce může vzdáleně řídit a filtrovat přístup k jed-
notlivým webům i celým skupinám stránek.
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Praktický test 
třípásmových routerů

Kdo by nestál o vysokorychlostní přenosy dat přes Wi-Fi?  
Nejnovější routery slibují propustnost až 3,2 Gb/s. Jaké tempo přenosu 

však opravdu nabídnou při každodenním použití? 
Jörg Geiger, Radek Kubeš

V 
e spojení s parametry Wi-Fi routerů stále častěji slyší-
me a čteme slůvko „až“. Marketingově se samozřejmě 
daleko lépe prodávají zařízení slibující obrovské přeno-
sové rychlosti, takže nápisy na krabicích s routery spíše 

než realitu odrážejí jejich maximální teoretickou propustnost 
v laboratorních podmínkách. Aby se výrobci vyhnuli stížnostem 
zákazníků, přidávají před číslice v řádu gigabitů za sekundu kou-
zelné slůvko „až“. Typickým příkladem jsou současné třípásmové 
routery (nazývané také triband routery), v jejichž popisu, doda-
ném marketingovým oddělením, najdeme příslib maximální 
propustnosti „až 3,2 Gb/s“ a současný přenos ve „třech Wi-Fi pás-
mech“. Nás samozřejmě zajímalo, jak je to s obřími přenosovými 
rychlostmi doopravdy, a  důkladně jsme otestovali všechny tři 
aktuálně dostupné třípásmové routery. Konkrétně jde o modely 
Asus RT-AC3200, D-Link DIR-890L a Netgear R8000.

Aby nedošlo ke zmatení pojmů, ještě si upřesněme, že třípás-
mové routery nemají nic společného s druhou generací routerů 

standardu 802.11ac (označovaných také jako Wave 2). Tato Wa-
ve 2 zařízení totiž pracují v širším pásmu, ve kterém dosahují 
výrazně vyšších přenosových rychlostí. Využívají k tomu tech-
nologii Multi User MIMO (Multiple Input, Multiple Output), dí-
ky které může router odesílat data hned několika připojeným 
zařízením současně. MU-MIMO však musejí podporovat i  kli-
entská zařízení. Klasické triband routery oproti tomu pracují 
i s běžnými klientskými zařízeními.

Je třípásmový router marketingový trik?
Současné třípásmové routery si také nemůžeme plést s prvními 
prototypy routerů s podporou standardu 802.11ad, které kromě 
klasických pásem 2,4 a 5 GHz vysílají i v novém pásmu 60 GHz, 
takže opravdu současně využívají tři různá frekvenční pásma. 
Testované routery v pravém smyslu slova ve třech pásmech ne-
pracují – ve skutečnosti využívají jen pásma 2,4 a 5 GHz. To také 
znamená, že v nich najdeme jen dva vysílací moduly. Kde se te-

TESTY Wi-Fi routery
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TESTY Wi-Fi routery I N F O

Přehnaně detailní: Konfigurace triband funkce routeru 
Asus je pro běžného uživatele zbytečně složitá, ocení ji 
jen síťoví experti.

Jedním kliknutím: D-Link má konfiguraci tří bezdráto-
vých sítí naprosto jednoduchou, po aktivaci funkce 
Smart Connect se vše nastaví automaticky.

Dvojí cesta: I router Netgear dává uživateli na výběr mezi 
automatickou konfigurací sítí v 5GHz pásmu (Smart  
Connect), nebo manuálním nastavením.

Jak fungují triband routery?
Samotný název je poněkud zavádějící: triband routery mají 
jen dva vysílací moduly pro 2,4 a 5 GHz a využívají i stejné 
frekvenční rozsahy jako běžné AC routery. Mohou však vy-
tvořit tři samostatné Wi-Fi sítě – jednu v pásmu 2,4 GHz 
a dvě na 5 GHz, přičemž jedna využívá dolní kanály  
(36 až 48) a druhá horní (149 až 161).

5 GHz horní (kanál 149 až 161)

5 GHz dolní (kanál 36 až 48)

2,4 GHz (kanál 1 až 14)

Frekvence (MHz)

2 412
2 484

5 180
5 260

5 745
5 825

dy u nich vzalo označení triband? Jde o přinejmenším zavádějící 
název, jelikož ve skutečnosti tyto routery vytvoří jednu Wi-Fi síť 
v pásmu 2,4 GHz a dvě samostatné sítě v 5GHz pásmu.

Vysvětleme si ještě, kde se vzala úžasná propustnost routeru 
ve výši 3,2 Gb/s. Základem této hodnoty je prosté vynásobení 
maximální teoretické propustnosti AC Wi-Fi v  pásmu 5 GHz, 
která činí 1 300 Mb/s, přičemž pro dvě sítě na 5 GHz získáme 
2 600 Mb/s. K tomu ještě výrobci připočtou 600 Mb/s, jako ma-
ximální propustnost Wi-Fi v  pásmu 2,4 GHz, a  rázem máme 
zmíněných 3 200 Mb/s, tedy 3,2 Gb/s. Samozřejmě vás musí 
okamžitě napadnout, jaký je v tom háček: každé klientské zaří-
zení může být v jeden okamžik připojeno pouze k jediné Wi-Fi 
síti. Notebook, smartphone či jakékoli jiné zařízení proto nemů-
že s triband routerem fungovat o nic rychleji než s běžným AC 
routerem.

Pokud se ale vyrovnáte se zklamáním z toho, že třípásmový 
router nenabídne vyšší přenosovou rychlost, stále zbývá dosta-
tek důvodů, proč si nový router s  touto technologií pořídit. 
Hlavním problémem mnoha bezdrátových sítí totiž není sa-
motná přenosová rychlost, ale spíše velmi velký počet připoje-
ných klientů. A  jelikož musí všechna zařízení společně sdílet 
jedno přenosové pásmo, brzdí pomalejší zařízení ta rychlejší. 
Triband routery se proto snaží oddělit rychlejší klientská zaří-
zení od těch pomalejších a nabízejí jim samostatné přenosové 
pásmo. Opět hovoříme v teoretické rovině, jak by měly třípás-
mové routery fungovat. V  praktickém testu jsme vyzkoušeli, 
jak je to doopravdy.

Bez ruční práce to nepůjde
Většina uživatelů spustí svůj router se standardním nastave-
ním a nechá jej běžet. U testovaných routerů by to však byla 
fatální chyba, protože ani jeden z nich automaticky nezapnul 
svoji triband funkci. Pokud tedy chcete využít tři samostatné 
Wi-Fi sítě, musíte přiložit ruku k dílu a navštívit administrační 
rozhraní routeru. Že na tom není nic složitého, to ukazuje na-
příklad D-Link, u něhož se jedním přepínačem aktivuje funkce 
nazvaná Smart Connect. Router pak vytvoří tři nezávislé Wi-Fi 
sítě, které se však navenek tváří jako jediná síť. Uživatelé se po-
tom přihlásí úplně stejně jako ke kterékoli jiné síti a router je 
podle rychlosti jejich zařízení sám přiřadí k jedné ze sítí. Rychlý 
notebook či smartphone pak využívá síť v pásmu 5 GHz a po-
malá čtečka e-knih je připojena k 2,4GHz síti. Stejně snadno se 
tři Wi-Fi sítě aktivují i v routeru Netgear. Jak by to naopak fun-
govat nemělo, to ukazuje router Asus. Kliknutí na nastavení 
Wi-Fi vyvolá dlouhou a velmi detailní nabídku předvoleb bez-
drátové sítě, přičemž řada předvoleb je určena pouze pro ex-
perty. Kromě inteligentní automatické funkce pro distribuci 
zařízení mezi sítě nabízí všechny testované routery kompletně 
manuální nastavení. Můžete oddělit jednotlivé Wi-Fi sítě, které 
pak budou vysílat pod svým vlastním názvem. Následně lze za-
řízení k sítím přiřadit ručně.

Nový test rychlosti odhalil slabiny
Při testu maximální propustnosti triband routerů jsme nově 
použili nikoli jednoho, ale dva Wi-Fi klienty. Aby náš test dával 
opravdu smysl, zkombinovali jsme rychlé (802.11ac) a pomalejší 
(802.11n) Wi-Fi klienty. Tak můžeme posoudit, jestli třípásmová 
zařízení opravdu zvyšují přenosovou rychlost. Ještě než jsme se 
pustili do testování provozu ve třech pásmech, změřili jsme pro-
pustnost s jednou aktivní Wi-Fi sítí (Režim 1). Nekonalo se žádné 
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ASUS 
RT-AC3200

D-LINK 
DIR-890L

NETGEAR 
R8000

Cena (cca) 8 600 Kč 8 000 Kč 8 100 Kč

Režim 1
Test 1

Blízký klient (up/down) 169/222 165/193 172/184

Vzdálený AC klient (up/down) 170/240 131/204 187/185

Test 2
Blízký klient (up/down) 103/77,4 73,9/62,7 75,9/95,2

Vzdálený N klient (up/down) 84,5/106 89,6/105 109/106

Režim 2
Test 1

Blízký klient (up/down) 301/391 310/339 332/366

Vzdálený AC klient (up/down) 229/321 218/320 250/320

Test 2
Blízký klient (up/down) 308/371 305/346 338/359

Vzdálený N klient (up/down) 143/160 153/74,5 162/105

Režim 3
Test 1

Blízký klient (up/down) 306/384 155/131 339/367

Vzdálený AC klient (up/down) 216/328 247/325 254/314

Test 2
Blízký klient (up/down) 300/418 156/136 327/341

Vzdálený N klient (up/down) 93,1/56,1 129/38 148/104

Naměřené přenosové rychlosti

Jako u běžných 
routerů je aktivní 
jen 5GHz Wi-Fi 
a připojeni jsou 
dva klienti.

Vytvořili jsme dvě 
samostatné 5GHz 
sítě a ke každé 
z nich jsme manu-
álně připojili jedno-
ho klienta.

V režimu Smart 
Connect se všechny 
vysílané sítě chovají 
jako jedna Wi-Fi 
a router si klienty 
rozdělí automaticky.

Režim 1 Režim 2 Režim 3
5 GHz horní kanály

5 GHz dolní kanály

WI-FI

Jak rychlé může být triband Wi-Fi
AC klient Asus byl v běžné Wi-Fi síti brzděn pomalým N klien-
tem (uvádíme rychlosti downloadu). Použití triband technolo-
gie přineslo výrazné zlepšení, automatické nastavení routeru 
D-Link však příliš nezafungovalo.

ASUS 
RT-AC3200

D-LINK 
DIR-890L

NETGEAR 
R8000

Režim 2  Test 2 (MANUÁLNÍ KONFIGURACE)

346 Mb/s

359 Mb/s

371 Mb/s 

ALLE MESSWERTE IN MBIT/S

ASUS 
RT-AC3200

D-LINK 
DIR-890L

NETGEAR 
R8000

Režim 3  Test 2 (AUTOMATICKÁ KONFIGURACE)

136 Mb/s

341 Mb/s

418 Mb/s

ASUS 
RT-AC3200

D-LINK 
DIR-890L

NETGEAR 
R8000

Režim 1  Test 2 (RUŠENÍ ZPŮSOBENÉ POMALÝM KLIENTEM)

77,4 Mb/s

62,7 Mb/s

95,2 Mb/s

J A K  J S M E  T E S T O V A L I

Postup testování

Test triband routerů ve třech režimech
Abychom otestovali technologii triband a automatickou konfigu-
raci routeru, otestovali jsme všechna zařízení ve třech režimech.

Dva testovací scénáře se dvěma klienty
Testovali jsme triband routery se dvěma klienty ve dvou růz-
ných konfiguracích: blízko routeru byl vždy jeden notebook 
a ve vzdálenosti 10 metrů druhý, buďto AC, nebo N klient.

Test 1

Triband-Router Vzdálený AC klientBlízký klient

10 m

5 m

Test 2

Triband-Router Vzdálený N klientBlízký klient

10 m

5 m

n

ac

Blízký klient: Asus PCE-AC68; Vzdálený AC klient: Intel AC7260; 
Vzdálený N klient: Sitecom N300

překvapení: triband routery nejsou v  tomto režimu rychlejší než  
běžné AC routery a pomalejší zařízení brzdilo přenos dat u rychlej-
šího, jelikož byla obě připojena ke stejné síti. Zatímco router Asus 
dosahoval se dvěma rychlými AC klienty rychlosti stahování dat na 
úrovni 222 Mb/s na pět metrů vzdáleném notebooku, při záměně 
jednoho z klientů za pomalejší zařízení (802.11n), poklesla rychlost 
stahování dat na 77 Mb/s.

Test se třemi aktivními pásmy ukázal zajímavý výsledek: jestliže 
se v  síti nacházejí dvě rychlá AC zařízení, profitují z  dostupnosti 
dvou 5GHz sítí. Jedinou výjimkou byl automatický režim (Režim 3) 
u  routeru D-Link, ve kterém se zvýšila přenosová rychlost pouze 
směrem ke vzdálenějšímu zařízení – a to na úkor bližšího klienta. 
Jasně se však ukázalo, že při připojení pomalého N klienta a použití 
automatického režimu byla rychlost stahování dat ještě nižší než 
bez aktivní triband funkce. U routerů D-Link a Netgear se povedlo 
rychlost mírně zvýšit manuální konfigurací (Režim 2). Při součas-
ném provozu AC a N klientů byla přenosová rychlost vyšší, ne však 
nějak výrazně. Zde triband technologie zafungovala.

Zatím neodkrytý potenciál
Testované triband routery mají ještě své dětské nemoci a navíc jsou 
výrazně dražší než běžné AC routery. Asus RT-AC3200 má přehnaně 
složitou konfiguraci a D-Link DIR-890L bojuje se svým automatic-
kým nastavením. Použití tří Wi-Fi sítí má však určitě svůj smysl 
v případě, že provozujete velký počet bezdrátových zařízení. Pokud 
ale s nákupem nového routeru můžete ještě chvíli počkat, nespě-
chejte. Velmi brzy totiž budou představeny třípásmové routery 
s technologií Multi User MIMO, které by měly představovat velký 
skok v propustnosti.   autor@chip.cz

5 GHz horní kanály 5 GHz horní kanály

5 GHz dolní kanály 5 GHz dolní kanály
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+dárek
dle vlastního výběru:

Roční předplatné Dvouleté předplatné

Výhodná nabídka 
předplatného  

s dárkem

Celoroční předplatné tištěného Chipu 

1 344 Kč Ušetříte 816 Kč oproti  
stánkovému prodeji

Dvouleté předplatné tištěného Chipu 

2 499 Kč Ušetříte 1 821 Kč oproti 
stánkovému prodeji

Kombinované roční předplatné  
tištěné + digitální 

1 500 Kč Ušetříte 1 848 Kč oproti 
stánkovému prodeji

R  DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK  
HYUNDAI LF 817

R  POWERBANKA BRICK-5200  

R  KASPERSKY TOTAL  
SECURITY MULTI-DEVICE 2016 CZ

Předplatné  
objednávejte:

Nabídka dárků platí  
pouze pro nové 

předplatitele a do 
vyčerpání zásob.

a) tel.: 225 985 225 (pondělí–pátek: 8–18 hod.)
b) internetová adresa: www.chip.cz/nakup
c) e-mail: chip@send.cz

R  PAMĚŤOVÁ KARTA 32 GB MICRO SDHC 

R  POWERBANKA MINI-2600 

R  PAMĚŤOVÁ KARTA 32 GB SDHC

R  FLASH DISK 32 GB 

R  KASPERSKY INTERNET SECURITY  
MULTI-DEVICE 2016 CZ 1 ZAŘÍZENÍ, 1 ROK 

R   ČESKO SPORT OTÁZKY A ODPOVĚDI

Speciální nabídka




