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Открай време повечето от рутерите 
(независимо безжични или не) имат 
сравнително скучен и ъгловат вид, като 
някои от тях могат дори да се нарекат 
откровено грозни. Моделът WRT610N 
на Linksys обаче има доста любопитен 
външен вид, който на пръв поглед 
може да ви накара да си помислите, 
че става дума за друг тип устройство. 
Още по-интересна негова особеност е 
поддръжката на т.нар. Dual-N Band, 
позволяващ на потребителите да по-
стигнат по-високи скорости на транс-
фер, по-добра чувствителност и не на 
последно място понижен лаг. Рутерът 
ни беше предоставен за тестване от 
фирма „Комелсофт“, която предлага 
рутера на цена от около 422 лева с 
включено ДДС. 

Отваряйки ку тията на Linksys 
WRT610N, освен самия рутер ще 
открием също така съответното 
захранващо устройство, LAN кабел 
за свързването му към интернет, 
сравнително богато ръководство за 
инсталация и употреба, както и диск с 
драйвери. Специално що се отнася до 
ръководството и диска, тук е моментът 
да спомена, че WRT610N използва 
т.нар. Linksys EasyLink Advisor, или 
накратко – LELA.

LELA представлява специален 
електронен „съветник“, чиято цел е 
да улесни конфигурирането на руте-
ра според нуждите на потребителя и 
инсталационната среда. Макар и да 
се поддържат доста езици, за съжа-
ление българският език все още не 
е наличен в LELA. Ако предпочитате 
да не използвате LELA за конфигури-
рането на рутера, това може да стане 
чрез вградения в него уебинтерфейс, 
който също е изключително лесен за 
използване.

Едно от нещата, на които Linksys 
набляга при WRT610N, е поддръжка-

Linksys WRT610N – Dual-N Band безжичен 
рутер за обикновения потребител

та на две работни честоти – 2.4 и 5 
GHz (става въпрос за радиочестотите 
на връзка). Макар това да не е нещо 
ново и на пазара да се предлагат 
доста рутери с подобна поддръжка, 
при WRT610N разликата е, че той 
може да работи и на двете честоти 
едновременно. Това дава възможност 
на потребителите да получат едновре-
менно висока скорост на трансфер на 
големи обеми данни и нисък лаг при 
прехвърлянето на голям брой малки 
файлове или стрийминг на музика или 
видео. Впрочем друго от предимствата 
на радиочестотния сегмент от 5GHz 
е, че е сравнително бедно „населен“ 
от използващи го устройства, които 
да внасят смущения в сигнала на 
рутера.

От техническа гледна точка под-
държаните от рутера стандарти за 
безжична мрежа са 802.11b/g и n, 
като благодарение на възможността 
за едновременно използване на два 
безжични канала можем да свързваме 
802.11b/g устройства към него, без това 
да влияе отрицателно на 802.11n моду-
лите в мрежата. Освен възможността 
за поддръжка и работа в безжична 
мрежа самият рутер притежава също 
така 4 порта за включване на LAN 
кабел, както и USB конектор, чрез 
който можем да превърнем WRT610N 
в NAS (Network Attached Storage). По-

следното става, когато към USB порта 
на рутера свържем външен диск, който 
след това се появява в локалната ни 
мрежа като NAS.

Самият рутер не използва външна 
антена, което може би до известна 
степен влошава възможностите му 
по отношение на безжичната мрежа, 
но пък има опция да се монтира 
прилепен вертикално към стена. Това 
със сигурност би повишило неговия 
обхват и чувствителност, тъй като така 
ще е в далеч по-добра позиция. Що се 
отнася до функционалността на рутера 
като такъв, той поддържа станалите 
вече стандартни опции, сред които 
са content filtering, port triggering & 
forwarding, привързване на определени 
компютри от мрежата към статичен 
IP адрес, VPN, FTP и т.н.

В крайна сметка, като сумираме 
възможностите, предлагани от Linksys 
WRT610N, ще открием, че той пред-
ставлява изключително подходящ 
продукт, който има какво да предложи 
на потребителите, искащи да изградят 
бърза и ефикасна домашна мрежа. 
Единственият проблем, който можем 
да посочим, е неговата сравнително 
висока цена. Последното обаче едва 
ли е нещо ново, що се отнася до 
продуктите на Linksys, но пък, от 
друга, страна високото качество си 
има своята цена. – Добрил Доков
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Открай  време  повечето  от  рутерите  (независимо  безжични  или  не)  имат
сравнително скучен и ъгловат вид, като някои от тях могат дори да се нарекат
откровено  грозни. Моделът WRT610N на Linksys обаче  има доста любопитен
външен вид, който на пръв поглед може да ви накара да си помислите, че става
дума  за  друг  тип  устройство.  Още  по-интересна  негова  особеност  е
поддръжката на т.нар. Dual-N Band, позволяващ на потребителите да постигнат
по-високи скорости на трансфер,  по-добра чувствителност и не  на последно
място  понижен  лаг.  Рутерът  ни  беше  предоставен  за  тестване  от  фирма
"Комелсофт", която  предлага рутера на цена от около  422  лева с  включено
ДДС.

Отваряйки кутията на Linksys WRT610N освен самия рутер  ще  открием също
така съответното  захранващо  устройство,  LAN кабел за свързването  му към
интернет, сравнително  богато  ръководство  за инсталация и употреба, както  и
диск  с  драйвери.  Специално  що  се  отнася  до  ръководството  и диска,  тук  е
момента да спомена, че WRT610N използва т.нар. Linksys EasyLink Advisor или
накратко – LELA.

LELA представлява специален електронен "съветник", чиято  цел е  да улесни
конфигурирането на рутера спрямо нуждите на потребителя и инсталационната
среда. Макар  и да се  поддържат доста езици, за съжаление  българския език
все  още  не  е  наличен в  LELA. Ако  предпочитате  да не  използвате  LELA за
конфигурирането  на рутера,  това може  да стане  чрез  вградения  в  него  уеб
интерфейс, който също е изключително лесен за използване.
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Едно от нещата на които Linksys набляга при WRT610N е поддръжката на две
работни честоти –  2,4  и 5  GHz (става въпрос  за радиочестотите  на връзка).
Макар  това да не  е  нещо  ново  и на пазара да се  предлагат доста рутери с
подобна поддръжка, при WRT610N разликата е, че  той може  да работи и на
двете  честоти  едновременно.  Това  дава  възможност  на  потребителите  да
получат едновременно  висока скорост на трансфер  на големи обеми данни и
нисък лаг при прехвърлянето  на голям брой малки файлове  или стрийминг на
музика или видео. Впрочем друго от предимствата на радиочестотния сегмент
от 5GHz е,  че  е  сравнително  бедно  "населен"  от използващи го  устройства,
които да внасят смущения в сигнала на рутера.

От техническа гледна точка поддържаните  от рутера стандарти за безжична
мрежа са 802.11b/g и n, като благодарение на възможността за едновременно
използване на два безжични канала можем да свързваме 802.11b/g устройства
към  него  без  това  да  влияе  отрицателно  на  802.11n модулите  в  мрежата.
Освен възможността за поддръжка и работа в безжична мрежа самият рутер
притежава също така 4 порта за включване на LAN кабел, както и USB конектор
чрез който можем да превърнем WRT610N в NAS (Network Attached Storage).
Последното става когато към USB порта на рутера свържем външен диск, който
след това се появява в локалната ни мрежа като NAS.

Самият рутер  не  използва външна антена, което  може  би до  известна степен
влошава възможностите  му по  отношение  на безжичната мрежа, но  пък има
опция да се  монтира прилепен вертикално  към стена. Това със  сигурност би
повишило неговия обхват и чувствителност, тъй като така ще е в далеч по-добра
позиция.  Що  се  отнася  до  функционалността  на  рутера  като  такъв,  той
поддържа станалите вече стандартни опции сред които са content filtering, port
triggering &amp; forwarding, привързване  на определени компютри от мрежата
към статичен IP адрес, VPN, FTP и т.н.

В  крайна  сметка  като  сумираме  възможностите  предлагани  от  Linksys
WRT610N ще  открием, че  той представлява изключително  подходящ продукт,
който  има какво  да предложи на потребителите  искащи да изградят бърза и
ефикасна домашна мрежа. Единственият проблем който можем да посочим е
неговата сравнително висока цена. Последното обаче едва ли е нещо ново що
се отнася до продуктите на Linksys, но пък от друга страна високото качество си
има своята цена.
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