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Този месец в редакцията ни пристигна един от новите без-
жични маршрутизатори на Linksys. Устройството има много 
елегантен външен вид, издържано е изцяло в черно, а свет-

линната индикация е в синьо. Поддържа все още неофициалния 
стандарт за безжична мрежа Wireless N и осигурява по-добро 
покритие и по-висока скорост от устройствата, работещи по ста-
рия стандарт 802.11b/g. Маршрутизаторът се управлява от Linux, 
което със сигурност ще зарадва ентусиастите, особено като се 
има предвид огромния успех на WRT54G — първото потребител-
ско устройство с код на фърмуера, отговарящ на изискванията 
на лиценза GNU GPL. Това означава, че ако решите, можете да 
заредите външен фърмуер от рода на OpenWRT.

WRT160NL работи само на честота 2,4 GHz, осигурява скорост 
до 270 Mbit/s, използва технология MIMO, има четирипортов 
мрежов комутатор 10/100 Mbit/s, поддържа WEP, WPA, WPA2 крип-
тиране, има вградена защитна стена, позволява пренасочване на 
портове (на един или група портове), включва DMZ и QoS функ-
ции — все неща, които няма да ви изненадат и които очаквате да 
намерите в подобно устройство. Интересна и удобна функция, 
която отскоро присъства в новите устройства, е USB портът 
за свързване на външен носител на данни. Например, можете 
лесно да свържете външен USB твърд диск (или флаш-памет) към 
маршрутизатора и бързо да осигурите достъп до него за всички 
компютри в домашната мрежа, без да инсталирате на тях каквото 
и да било; много удобна и безпроблемно работеща функция. От 
уеб-интерфейса на маршрутизатора можете да разделяте твър-
дия диск на дялове за споделяне, да получавате информация 
за диска, да го форматирате и да определяте потребителите и 
правата за достъп. WRT160NL може успешно да функционира и 

като мултимедиен сървър, т. е. да споделя в мрежата мултиме-
дийните файлове, които са записани на прикачения USB диск, 
за да се възпроизвеждат от всеки мрежов компютър, конзола, 
мобилен телефон или всяко мрежово устройство, което е DLNA/
UPnP-съвместимо.

Инсталирането на маршрутизатора е съвсем лесно. Трябва 
само да поставите приложения компактдиск в някой от компютри-
те ви и да следвате съветника, който е преведен изцяло на българ-
ски. Ние не срещнахме проблем. Устройството разпозна мрежата 
автоматично, откри, че имаме друг маршрутизатор, предложи 
да свърже новия към него и само след няколко минути имахме 
работеща безжична мрежа със сменени пароли за администрация 
и достъп. Пробвахме маршрутизатора с различни безжични адап-
тери (b, g и n) и не срещнахме затруднения, породени от съвмес-
тимостта — всички се свързаха към мрежата и работеха отлично. 
А ако имате устройства, които поддържат свързване с един бутон 
(Wi-Fi Protected Setup), безжичното конфигуриране е песен.

Заедно с WRT160NL получавате и един интересен софтуерен 
инструмент — Cisco Network Magic. С него можете да управлява-
те, поправяте и защитавате мрежата и да настройвате маршрути-
затора, както и да споделяте принтери, да следите активността, 
проверявате скоростта на връзката към Интернет. Можете дори 
да правите снимки на екраните на други PC в локалната мрежа и 
да се осведомявате за обновленията на операционната система. 
Отлично впечатление ни направи фактът, че интерфейсът на 
Network Magic също е изцяло на български и с него се работи 
интуитивно. Инструментът се предлага в две версии — Basic и 
Pro. След като го инсталирате, в продължение на две седмици 
можете да работите с пълната версия Pro, а ако не купите лиценз, 
след това тя автоматично ще се превърне в основната версия 
Basic и, за съжаление, ще можете да използвате само част от 
функциите.

Linksys WRT160NL е отличен безжичен маршрутизатор, под-
ходящ за начинаещи и за напреднали потребители, който се 
предлага на много добра цена. Ето защо ви съветваме, ако още 
нямате безжична мрежа, искате да използвате мрежово съхра-
нение на данни и да споделяте видео и музика без много усилия, 
да се запътите към „Комел Софт Мултимедия“ и непременно да се 
сдобиете с това прекрасно устройство.
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