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Y›ld›z Tak›m›

Böyle Çal›ﬂ›r...
1’lerden oluﬂan veriyi radyo dalgalar›na çeviriyor ve
üzerindeki anten sayesinde bunlar› iletiyor. ‹nternet
omurgas›na ba¤l› kablosuz modem bu verileri al›p
deﬂifre ediyor ve istenen bilgiyi, fiziksel olarak ba¤l›
oldu¤u ‹nternet a¤›ndan sorguluyor. Bu modem,
bilgisayar›m›zdaki a¤ adaptörü gibi hem al›c› hem
de verici görevini görüyor. Dizüstü bilgisayar, cep
telefonu, cep bilgisayar› gibi cihazlar›m›z, gönderilen verileri yakalayarak deﬂifre ediyor ve bu cihazlarda kulland›¤›m›z ﬂekline dönüﬂtürüyor. Bu, kimi zaman bize gelen bir e-posta, kimi zaman merak etti¤imiz bir ‹nternet sayfas›, kimi zaman da bilgisayar›m›za indirdi¤imiz bir dosya olabiliyor.

Havada oradan oraya
uçuﬂan say›sal veri
y›¤›nlar› size de
ﬂaﬂ›rt›c› gelmiyor mu?
Evlerde, otellerde, kütüphanelerde ve di¤er ortak
kullan›m alanlar›nda kablosuz (wireless) ‹nternet eriﬂimi h›zla yayg›nlaﬂ›yor. Belki gelecekte bir gün, atmosfere yay›lan bu verileri yard›mc› bir araç gerece
gereksinim duymadan alg›lamam›z mümkün olacak,
ama ﬂimdilik elimizdekiyle yetinmemiz gerekiyor.
Kablosuz ‹nternet, daha genel ifadeyle “kablosuz a¤
sistemi”, veri iletimi için radyo dalgalar›n› kullan›yor.
A¤, iki ya da daha fazla bilgisayar› ve bilgisayar bileﬂenini birbirine ba¤lamaya ve aralar›nda veri iletimini sa¤lamaya yar›yor. Kablosuz veri iletimini kullanan
en yayg›n ayg›t olan radyolardan farkl› olarak kablosuz a¤, haberleﬂmenin iki yönlü çal›ﬂmas›na olanak
sa¤l›yor.
Bilgisayar›m›za ba¤l› kablosuz a¤ adaptörleri, 0 ve
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Kablosuz a¤ sistemlerinde farkl› iletiﬂim standartlar›ndan yararlan›yor. Kullan›lan radyo frekans›na ve
kodlama sistemine ba¤l› olarak veri iletiﬂim h›z› farkl›l›klar gösteriyor. 802.11b olarak adland›r›lan a¤
standard› 11 Mbits’e (0 ya da 1’lerden oluﬂan en küçük veri miktar›ndan 11 milyon adet) kadar veri iletiﬂimine izin verirken, yine ayn› frekansta çal›ﬂan, ama
daha geliﬂmiﬂ bir kodlama sistemi kullanan 802.11g
standard›, 802.11b standard›n›n 5 kat› h›za kadar
veri iletiﬂimine olanak sa¤l›yor.
Kablosuz a¤lar, kablosuz a¤ adaptörüne sahip bütün kullan›c›lara eriﬂim olana¤› sa¤lad›klar›ndan bu
tür sistemlerde güvenlik büyük önem taﬂ›yor. A¤daki verilerin korunmas› ve istenmeyen kullan›c›lar›n d›ﬂar›dan a¤a müdahale etmesini engellemek için bu
tür a¤larda, günümüz bilgisayarlar›nda kulland›¤›m›za benzer ﬂekilde ﬂifreleme sistemleri ve güvenlik
duvarlar›ndan yararlan›l›yor. A¤a ﬂifreyle girilmesini
gerektiren WEP ve onun daha geliﬂmiﬂ versiyonu
WPA standard› yan›nda, a¤daki bütün bilgisayarlar›n tan›mlanmas›n› gerektiren ve dolay›s›yla bu bilgisayarlar d›ﬂ›nda a¤a giriﬂe izin vermeyen, bununla
birlikte her yeni bilgisayar için sisteme tan›mlama yap›lmas›n› gerektiren MAC standard›, belli baﬂl› kablosuz a¤ güvenlik standardlar›n› oluﬂturuyor.
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