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Хардуер

минуси: скоростта е недостатъчна за 
изграждането на съвременна и адекватна 
безжична мрежа

За разлика от разгледаните вече два 
модела от серията DIR-Х55 този рутер на 
D-Link е от по-старото поколение, поддър-
жащо протоколите 802.11b/g. Ако на пръв 
поглед ви се струва безсмислено да срав-
няваме този модел с вече тестваните от 
серията Х55, то отговорът е изключително 
прост – цената. За разлика от продуктите 
с поддръжка на 802.11 draft n по-старите 
модели, използващи 802.11b/g, имат едно 
изключително съществено предимство 
– значително по-ниската им цена.

Настройката на устройството по нищо 
не се различава от тази на предишните 
модели, като за целта се използва достъп 
чрез уеббраузър. Настройките по устрой-
ството и мрежата, с които разполагаме тук, 
са почти същите, каквито са и при другия 
фърмуер на D-Link, като са организирани 
по малко по-различен начин. Въпреки 
това като цяло функционалността на на-
стройките е еквивалентна на тази при Х55 
серията. Освен стандартните настройки на 
локалната и безжичната мрежа, с които 
разполагаме, имаме също така възможност 
за филтрация по IP или МАС адреси, 
както и по уебадреси или домейни като 

цяло.
Тестовете на ус-

тройството показа-
ха, че макар то да 
поддържа по-стария 
протокол 802.11b/g, 
скоростта, която то 
успява да постигне, е 
достатъчна. В първата 
тестова точка то успява-
ше да поддържа средна 
скорост на трансфер от 
около 25.7 Мбит/с, във 
втората – 24.2 Мбит/с, 
а в третата и най-отда-
лечена – 23.3 Мбит/с. 
Както се вижда от 
отчетените резултати, 
дори при наличието на 

по-голямо разстояние и препятствия меж-
ду рутера и мрежовата карта той успява да 
поддържа стабилна висока скорост.

Ако планирате изграждането на без-
жична мрежа с максимална достъпност, 
като при това целта е запазването на 
нейната цена на ниско ниво, то опреде-
лено този модел на D-Link представлява 
удачен избор.

Цената на този модел от D-Link е 79 
лв с включено ДДС.

Linksys WRT350N

точки: (((()

Плюсове: наличие на 802.11b/g и draft n 
поддръжка, висока скорост на трансфер, 
чийто спад с увеличаване на разстоянието 
и преградите е незначителен

минуси: висока цена

Моделът WRT350N на Linksys също 
принадлежи към „новото поколение“ 
рутери, поддържащи стандарта 802.11 
draft n. За разлика от другите модели при 
WRT350N антените са неразделна част от 
рутера и не могат да се 
откачат. Свързването 
на рутера към мрежата 
и конфигурирането му 
по нищо не се отли-
чават от вече разгле-
даните модели – тук 
процедурата отново 
включва използването 
на уеббраузър.

След свързване с 
рутера разполагаме с 
различни настройки, 
разпределени в отдел-
ни групи. Освен стан-
дартните настройки на 
локалната и безжич-
ната мрежа, както и 
функциите от сорта на 
филтриране на сайтове 

или адреси имаме още и възможност за 
активиране на т.нар. демилитаризирана 
зона (DMZ). Всеки IP адрес (и съответ-
но система), поставен в DMZ зоната, се 
вижда от всеки друг компютър в мрежата, 
тъй като не е защитен от firewall-а или 
другите защитни функции на рутера. 
Практическата полза от DMZ се крие 
именно в това „изваждане“ на адреса извън 
firewall-a на рутера – някои програми не 
могат да функционират, когато се намират 
зад firewall.

Тестовете на устройството показаха 
доста висока скорост на трансфер и което 
е по-важното – способността на устрой-
ството да задържи скоростта дори при 
наличието на препятствия и разстояние. В 
първата тестова точка при пряка видимост 
рутерът успя да постигне средна скорост 
на трансфер от 52.5 Мбит/с. Във втората 
точка спадът в трансфера беше на мини-
мално ниво – средната скорост беше 48.5 
Мбит/с. В третата и най-отдалечена точка 
измерената скорост беше 46.5 Мбит/с 
– впечатляващо малък спад в скоростта 
дори с увеличаване на разстоянието и 
препятствията.

Несъмнено моделът WRT350N на 
Linksys представлява изключително под-
ходящ избор за основа, около която да 
изградим безжичната си мрежа. Предвид 
слабото влияене на сигнала на рутера от 
препятствия и разстояние, въпреки по-ви-

D-Link DL-524

Linksys WRT350N
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соката цена на устройството, използването 
на WRT350N в силно застроени райони или 
помещения с много прегради е напълно 
оправдано. Всички модели на Linksys ни 
бяха предоставени за тестване от фирма 
КомелСофт, където можете да откриете 
пълната гама продукти на фирмата Linksys. 
Цената на WRT350N е 325.36 лв с ДДС.

Linksys WRT160N

точки: (((()

Плюсове: поддръжка на 802.11b/g и draft n, 
лесно конфигуриране и богати настройки в 
контролния панел, конкурентна цена

минуси: по-ниска скорост в сравнение с 
другите draft n модели

Този модел на Linksys притежава 
впечатляващ външен вид, който на пръв 
поглед ще ви накара да се чудите дали 
всъщност това е безжичен рутер. Благода-
рение на съвместимостта на устройството 
с 802.11 draft n, Linksys WRT160N не 
използва външни антени. Въпреки по-раз-
личния външен вид WRT160N всъщност 
представлява стандартен 802.11b/g draft 
n безжичен рутер, чието инсталиране и 
конфигуриране по нищо не се отличава 
от разглежданите до момента модели на 
Linksys.

Както и при предишните модели на 
Linksys конфигурирането на WRT160N 
става чрез уеббраузър. При отварянето на 
контролния панел на рутера имаме достъп 
до настройките, които от своя страна са 
групирани в няколко секции. Тук отново 
имаме разнообразни възможности за фил-
триране на достъпа и пакетите, активиране 
на функцията triggering и forwarding за 
диапазон от портове, както и споменатата 
вече демилитаризирана зона (DMZ).

Тестването на Linksys WRT160N пока-
за, че устройството успява да поддържа 
доста висока скорост на трансфер на 
данните. В първата тестова точка при 
пряка видимост рутерът успя да постигне 
46.5 Мбит/с, а във втората – 40 Мбит/с. В 
третата и най-отдалечена точка WRT160N 
успя да постигне 37.9 Мбит/с, което пред-
ставлява доста добър резултат предвид 
разстоянието и преградите между него 
и мрежовата карта.

В крайна сметка, ако за домашната или 
офисмрежата си търсите стилно изглеж-
дащ рутер, поддържащ стандарта 802.11 
draft n, то определено си заслужава да 
обърнете внимание на модела WRT160N 
на Linksys – цената, на която можете да 
го закупите, е 163.75 лв. с ДДС.

Избор на редактора за 
802.11b/g безжичен рутер:

Linksys WRT54GC ver 2.0

точки: (((((

Плюсове: стабилно ниво на сигнала с прене-
брежим спад с увеличаване на разстоянието, 
конкурентна цена, лесно конфигуриране и 
богати настройки

минуси: скоростта все пак е недостатъчна 
за изграждането на съвременна и адекватна 
безжична мрежа

Този модел на Linksys е представител 
по-скоро на компактните безжични руте-
ри, удобни за приложение в домашни ус-
ловия. Въпреки малките си размери обаче, 
освен с възможността за използване като 
безжичен рутер, WRT54GC разполага с 4 
порта за включване на RJ-45 конектори. 
За разлика от предишните си събратя 

WRT45GC не е Draft 
n съвместим рутер, а 
поддържа стандартите 
802.11b/g. Както вече 
отбелязах, това, допъл-
нено от миниатюрните 
му размер,и автома-
тично го превръща в 
много добър избор за 
база, върху която да 
се изгради домашната 
ни мрежа.

Настройките, с ко-
ито разполагаме при 
WRT54GC, са същи-
те, каквито са и при 
другите модели на 
Linksys. Функциите, с 
които разполагаме в 
настройките, ни дават 
същите възможности 
каквито и при Draft 

N моделите, като достъпът до тях отново 
става чрез уеббраузър.

Тестовете на устройството показаха, 
че в първата тестова точка, където меж-
ду него и мрежовата карта има пряка 
видимост, то се справяше отлично – по-
казаната скорост тук беше 26.7 Мбит/с. 
Още по-добре изглеждаха нещата във 
втората и третата тестова точка – тук 
показаните резултати бяха съоветно 26.5 
и 25.7 Мбит/с. Въпреки увеличаващото 
се разстояние и добавянето на прегради 
WRT54GС успяваше да поддържа стабилна 
скорост на трансфер. Ако приоритетите 
за изграждането на домашната безжична 
мрежа са основно в ниската цена и удоб-
ство, то Linksys WRT54GC представлява 
изключително подходящ избор. Цената на 
Linksys WRT54GC е 83.41 лв. с ДДС.

Linksys WRT54GL

точки: (((()

Плюсове: лесен за настройване, богат на 
функции фърмуер, dd-WRT

Linksys WRT160N

Linksys WRT54GC ver 2.0

Хардуер
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минуси: висока цена на 
фона на другите 802.11b/
g модели, скоростта е 
недостатъчна за съвре-
менна безжична мрежа

М о д е л ъ т 
WRT54GL на Linksys 
е представител на 
„по-старото“ поко-
ление, използващи 
802.11b/g. Предвид 
цената на моделите, 
използващи 802.11 
draft n, е трудно да 
се каже доколко това 
е недостатък, още 
повече като отчетем 

и усъвършенстването на по-старите 
варианти. Една от любопитните осо-
бености на WRT54GL е използването 
на фърмуера DD-WRT, който се явява 
безплатен вариант на разпространява-
ните заедно с рутерите фърмуери.

Инсталацията на WRT54GL с нищо 
не се отличава от тази на предишните 
модели – след включване към устрой-
ството разполагаме с различни настрой-
ки, сортирани в отделни раздели. Макар 
фърмуерът при това устройство да е 
DD-WRT, богатството му от настройки 
е доста голямо – разполагаме както с 
разнообразни възможности за фил-

трация, така и с функции като DMZ, 
port triggering/forwarding, virtual server, 
UPnP, QoS и т.н.

Тестовете на устройството показаха, 
че то успява да запази стабилна връзка 
и в трите тестови точки без особена 
промяна в скоростта на трансфер. В 
първата тестова точка отчетената ско-
рост беше 24.5 Мбит/с, а във втората 
и третата съответно 24 и 23.4 Мбит/с. 
Както се вижда от тестовите резулта-
ти, Linksys WRT54GL също може да 
се посочи като подходящо устройство, 
чрез което да изградим домашната 
или офисната безжична мрежа, при 
условие че високата скорост не е от 
първостепенно значение. Цената, на 
която можете да закупите WRT54GL, 
е 112 лв. с ДДС.

NetGear RangeMax Dual Band 
Wireless-N 300 WNDR3300

точки: (((()

Плюсове: впечатляващ външен вид, лесна на-
стройка с възможност за напълно автоматично 
провеждане, поддръжка на високоскоростния 
802.11 draft n

минуси: висока цена, силно влияние на 
сигнала от разстояние и прегради

Linksys WRT54GL

Хардуер




