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Kablosuz Ağlar

Kablosuz haberleşme bilgi taşıyan sinyallerin belirli frekans
değerlerinde atmosfer üzerinden alıcı ve verici birimler
arasında elektromanyetik dalgalar ile aktarımına dayanır.

Bir ağ Internet'e bağlı bir bilgisayar veya birbirine ve Internet'e
bağlı iki veya daha fazla bilgisayardan oluşabilir.

Bir kablosuz ağda, bilgisayarlar kablolar yerine radyo
sinyalleriyle bağlantı kurar. Hareketlilik sağlaması ve kabloların
oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kalkması kablosuz
ağların yararlarındandır.

Kablolu ağlara göre daha yavaş olan bağlantı hızı ve telsiz
telefon gibi diğer kablosuz aygıtların girişime neden olması ise
olumsuz yanlarıdır.



Kablosuz ağ oluşturma



Kablosuz ağların avantajları

1. Taşınabilirlik (Mobilite)

2. Kolay kurulum ve kullanım

3. Erişilebilirlik ve kapsama alanı

4. Yatırım ve işletme maliyeti

5. İşletme kolaylığı



Kablosuz ağların dezavantajları

1. Güvenlik

2. İletişim kalitesi (atmosferik koşulların etkisi ve girişim ile
çoklu yol etkisi)

3. Kapasite yönetimi (Kullanıcı sayısının tespiti ve veri trafiğinin
tahmini zordur)

4. Yüksek hız ihtiyacına yeterince cevap verememesi

5. Yüksek yayın gücü ve frekansın insan sağlığı üzerindeki etkisi



Kablosuz ağlar sağlığa zararlı mı?

Kablosuz veri alış verişi için belirli bir frekansta radyo dalgaları
kullanır ki bu geniş bant internet bağlantısı için 2.4 GHz’dir. Bu
frekans mikrodalga fırınların, telsiz ev telefonlarının ve Bluetooth
cihazlarının çalıştığı frekanstır. Kablosuz bağlantıda veriyi taşıyan
radyo dalgaları non-ionising (iyonize etmeyen) şeklinde
nitelendirilen bir tür yayılımdır (radyasyon). Bu yayılım türü aynı
zamanda mikrodalga, kızılötesi ışık, mobil telefon ve görünür ışıktaki
yayılım türüdür. X-ışınları gibi iyonize edici (ionising) yayılım
(radyasyon) ise biyolojik dokulara zarar verebilir, hücrelerde DNA
tahribatına yol açabilir. Kablosuz ağlarda kullanılan iyonize edici
olmayan (non-ionising) radyasyon, atomları iyonize etmeye yetecek
kadar enerji taşımazlar ve yüksek dozlarda maruz kalındığında dahi
sadece atomları hızlandırıp ısınmaya yol açarlar. Mikrodalga fırınlar
gıdaları işte bu şekilde ısıtır; yani yüksek oranda iyonize etmeyen
radyasyon yollayarak gıda atomlarını hızlandırır ve ısınmalarını
sağlar. Tipik bir mikrodalga fırının içindeki gıdaya yolladığı
radyasyon, bir wi-fi ağındaki radyasyon yoğunluğunun yaklaşık
100,000 katıdır. Bazı bilim adamları, düşük miktarda iyonize etmeyici
radyasyonun bile kromozomlarda tahribata yol açabileceğini
savunuyor. Ancak şu ana dek bunu doğrulayan herhangi bir bilimsel
kanıt bulunamamış durumda.



Kablosuz ağlar sağlığa zararlı mı?

Kafatasları daha ince olduğu gerekçesiyle küçük çocukların cep
telefonu kullanmamaları gerektiği iddiaları ve dünyada bazı resmi
kurumların bunu desteklemesi, wi-fi ağlar için de sağlık sorularının
doğmasına yol açtı. İngiliz Sağlık Koruma Dairesi, wi-fi ağının
bulunduğu bir alanda (ev, ofis, kafe, otel, havalimanı vs.) tam bir yıl
boyunca oturan birinin maruz kalacağı toplam radyasyon, cep
telefonuyla yapılan 20 dakikalık bir görüşme esnasında maruz
kalınana eşit.

Bilim adamları, kablosuz bağlantının zararlı olduğuna ilişkin hiç bir
kanıt olmaması durumu ile bir şeyin yüzde 100 zararsız olduğunu
söyleyebilme arasında fark olduğunu hatırlatıyor. Kablosuz
bağlantının sağlığa zararlı olmadığını kanıtlamak için daha uzun ve
detaylı incelemeye tabi tutulmasını isteyenler elbette bulunuyor.
Ancak aynı bilim adamları ‘negatif ’ olanı kanıtlamanın imkânsızlığını
da vurguluyor. Yani kablosuz ağın insan üzerinde sıfır etkiye sahip
olduğunu kanıtlanmanın yolu yok. Ama başta dediğimiz gibi zararı
olduğu da henüz kanıtlanabilmiş değil.



Kablosuz Yerel Alan Ağları (Wireless Local Area Network-WLAN)

Kablosuz yerel alan ağları, kablolu iletişime alternatif olarak
uygulanan, RF (Radyo Frekansı) teknolojisini kullanarak
havadan bilgi alışverişi yapan esnek bir iletişim sistemidir.

Bina içi veya kampus alanında, mobil kullanıcılar için
geliştirilmiş bir teknolojidir. Aynı bölgedeki bilgisayar
sistemlerinin kablosuz olarak bir ağ oluşturmasıdır.

Kablolu ağlarda kullanıcıların yeri sabittir ve hareket edemezler.
Kablosuz ağlarda ise kaplama alanı içinde kullanıcılar
istedikleri gibi yer değiştirebilirler. (Mobilite = Hareketlilik)

Kablolu ağ ile kablosuz ağ birbirine entegre edilebilir. Kablolu
ağdaki bütün kaynaklara erişebilirler. "LAN to LAN" bağlantıda
mesafe birkaç kilometreye kadar çıkabilir.



Kablosuz Erişim Noktası (Access Point - AP )

Ethernet omurgasına bağlanır ve hücre olarak isimlendirilen
kapsama alanı içindeki bütün kablosuz istemci bilgisayarlar ile
iletişim kurar.

AP, hücre içinde yöneticidir ve ağ içindeki trafik akışını kontrol
eder. Uzaktaki kablosuz istemciler birbirleriyle direkt değil, AP
aracılığı ile haberleşirler.

Kablosuz bağlantının normal erişim mesafesi açık alanda 300
metre, bina içinde ise duvarların ve engellerin durumuna göre
100 metreye kadar ulaşabilir.



Kablosuz Erişim Noktası (Access Point - AP )

WLAN sistemleri havada yayılan elektromanyetik dalgalarla bir
noktadan başka bir noktaya fiziksel bağlantı olmaksızın bilgi
iletişimini sağlar. Tipik bir kablosuz yerel ağ
konfigürasyonunda, AP olarak isimlendirilen hem alıcı hem
verici konumundaki cihaz kablolu ağa bağlanır ve kablolu ağ
omurgası ile kablosuz cihazlar arasında veri alışverişi işlemini
gerçekleştirir. Bir AP kullanılan ortama bağlı olarak dahili
uygulamalarda 25-100 metre, harici kullanımda ise 200
metreye kadar yarıçapla bir alanı kapsayabilir. WLAN
sistemlerinde kullanılan yüksek frekansla RF sinyali (2.4 GHz ve
5 GHz) temel özelliği nedeniyle katı cisimlere nüfuz edebilir ve
geçebilir. Bu özellik görüş hattının sağlanamadığı bina içi
kullanımlarda büyük bir avantaj yaratır. Ancak katı cisimler
kullanılan maddeye (tahta, çelik, beton gibi) bağlı olarak sinyal
zayıflamasına neden olurlar. Bu da sonuçta erişim mesafesini
kısaltır.



Kablosuz Erişim Noktası (Access Point - AP )

Lisansız kullanımlar için çıkış gücü düzenlemeler ile
sınırlandırılmış(genellikle 100 mW) olduğundan mesafe
artırımı için güç yükseltilmesi söz konusu değildir. Bu nedenle
iyi bir kapsama alanı için fiziksel ortam iyi etüt edilmeli ve AP
montaj yerleri iyi seçilmelidir. AP veya kullanılıyorsa AP’ye bağlı
harici anten, genelde yüksek bir noktaya montaj edilir. Bu
sadece kapsama alanını genişletmek için gereklidir. Eğer yeterli
kapsama alanı sağlanıyor ise AP’ler istenilen her noktaya
konulabilir. Kullanıcılar ise kablosuz erişim özelliğine sahip
cihazlar ile ağa bağlanabilirler. Bu özelliği bulunmayan
bilgisayarlar için hariçten takılan kablosuz ağ adaptörleriyle,
dizüstü bilgisayarda PCMCIA kartlarla, masaüstü bilgisayarlarda
ise ISA/PCI kartlarla kablosuz erişim gerçekleştirilir. Ayrıca
dizüstü ve masa üstü bilgisayarlarda USB girişinden kablosuz ağ
adaptörü (Wireless LAN Adapter) ile kablosuz bağlantı
yapılmaktadır.



Kablosuz Erişim Noktası (Access Point - AP )

Temel Servis Alani (Basic Service Area, BSA ): AP tarafından
sağlanan RF kaplama alanıdır.

Genisletilmis Servis Alani (Extended Service Area, ESA): Eğer
tek bir hücre, yeterli kaplama alanını sağlamazsa, RF kaplama
alanını artırmak için sisteme bir AP daha eklemek yeterlidir.
Böylece varolan kablolu LAN'a erişim mesafesi genişletilebilir.



Wi-Fi (Wireless Fidelity)

İngilizcede Wireless Fidelity, kelimelerinin kısaltılmışıdır ve
kablo olmadan radyo dalgalarıyla veri transferi sağlayan bir dizi
haberleşme standardına verilen addır.

Bu standartlara uyumlu cihazlar (bilgisayar, cep telefonu, PDA)
geniş bant hızında internete kablosuz olarak bağlanabilir ve
birbirleri ile haberleşebilir.

Kablosuz ağlar telsiz telefon, televizyon ve radyoların yaptığı
gibi radyo sinyalleri ile haberleşir. Kablosuz ağda çift yönlü (full
duplex) radyo haberleşmesi kullanılır.



Wi-Fi'nin Tarihçesi

Elli yıl önce, İkinci Dünya Savaşında Amerika Birleşik Devletleri
ordusu veri transferi için ilk defa radyo sinyallerini kullandı.
Çok ciddi bir şifreleme kullanan bir radyo dalgaları ile veri
transferi teknolojisi geliştirdiler. Bu teknoloji Amerika ve
müttefikleri tarafından savaş sırasında oldukça fazla kullanıldı.

Bu gelişme 1971 yılında Hawaii Üniversitesindeki bir grup
araştırmacıya ilham kaynağı oldu ve ilk paket tabanlı radyo
iletişim ağını kurmalarını sağladı. Adı ALOHNET olan bu ağ,
bilinen ilk kablosuz yerel iletişim ağı (Wireless Local Area
Network - WLAN) oldu. Bu ilk WLAN çift yönlü yıldız
topolojisini kullanan 7 bilgisayardan oluşuyordu.



Ağ pazarının tamamen kablolu yerel iletişim ağlarının
hakimiyeti altında olduğu bir gerçek, ancak son yıllarda
kablosuz ağ kullanımında belli bir artış göze çarpıyor.

Bu artış özellikle akademik ortamlarda (üniversite
kampüslerinde), sağlık kurumlarında, üretim ve depolama
dünyasında görülüyor.

Tüm bu zaman boyunca bu teknoloji sürekli gelişme halinde.
Amaç, firmaların kablosuz ortama geçmelerini kolaylaştırmak
ve maliyetleri düşürmek.



Kablosuz Ağ Topolojileri

Topoloji kelimesi ağa bağlanan düğüm noktalarının
(bilgisayarlar, ağ yazıcıları, sunucular, vs.) yerleşimini
simgeliyor.

Günümüzde kablolu iletişim ağlarında beş ana topoloji tipi
kullanılıyor: Bunlar Bus, Ring, Star, Tree, ve Mesh isimleri ile
adlandırılıyorlar.

Bunlardan sadece ikisi kablosuz ağ ortamında kullanılıyor.
"Star" (yıldız) ve "mesh" (ağ örgüsü) topolojileri.



Kablosuz Ağ Topolojileri

Yıldız topolojisi (CELLULAR) (ki günümüzde en fazla kullanılan
topoloji tipi budur) söz konusu olduğunda bir ağdaki iletişimi
düzenlemek için bir baz istasyonu veya erişim noktası (Access
Point- AP) kullanılıyor.

Bir noktadan diğerine giden bilgi önce göndericiden erişim
noktasına geliyor, oradan da hedef noktaya aktarılıyor. Bu
erişim noktası ya da istasyon ayrıca kablolu bir ağa köprü
görevi görebiliyor. Böylece kablosuz olarak bağlanan istemciye
ağ üzerindeki diğer bilgisayarlara, İnternet'e veya diğer ağ
aygıtlarına erişim sağlanabiliyor.

Ağ örgüsü topolojisi (AD HOC) ise yıldız topolojisinden biraz
daha farklı. Sistem aynı olmasına rağmen bir erişim noktası
bulunmuyor. Birbirinin kapsama alanındaki her aygıt birbiri ile
haberleşebiliyor.



IEEE 802.11

Kablosuz yerel alan ağları IEEE 802.11 ağ standartları ile
tanımlanır.



802.11a

802.11 iletişim kurallarına yapılan ilk değişikliktir. Piyasaya 1999 senesinde
sürülmüştür. 802.11 iletişim kuralının en çok kabul görmüş diğer
sürümlerden (b,g) farklı bir frekans aralığı (5 GHz) kullanmasının olumlu ve
olumsuz yönleri var.

5 Ghz frekansını kullanmanın olumsuz yönü sinyalin erişim mesafesi söz
konusu olunca ortaya çıkıyor. "b" ve "g" sürümlerine nazaran bu sürümü
kullanan cihazların erişim mesafesi daha kısadır. Bunun en önemli nedeni
ise, 5 Ghz frekans aralığında yayın yapan cihazın sinyallerinin duvar ve diğer
nesneler tarafından daha fazla emilmesidir.

Bu frekansın olumlu yanı ise veri aktarım hızı ve için veri aktarımındaki
güvenirlilikte ortaya çıkıyor. Bu frekansta yayın yapan çok fazla kablosuz
elektronik cihaz bulunmuyor. Bundan dolayı, 802.11a, kullandığı farklı
frekans aralığı nedeni ile diğer elektronik cihazların (mikrodalga fırın,
kablosuz telefon, bluetooth iletişim kuralı kullanan cihazlar, v.s.) etkisine
daha az maruz kalıyor. Aynı zaman içerisinde bu frekansta kullanılabilecek
kanal sayısı ciddi bir biçimde artırılmıştı. Bu özellikleri sayesinde, 802.11a,
ofislerde kullanılmaya en uygun iletişim kuralı olmuştur. Daha pahalı
cihazlarda bulunmasına rağmen iş ortamında şirketler tarafından tercih
edilen iletişim kuralıdır.



802.11a



802.11b

802.11b azami 11 Mbit/s lik bir ham hıza sahiptir ve orijinal
standartta aynı cihazları bağlamak için kullanılır. 802.11b
ürünleri mağazalarda 2000'den önce görülmeye başlandı.
802.11b aygıtları 2.4 GHz ile çalışan diğer aygıtlardan dolayı bir
parazitlenme oldu. 2.4 Ghz'de çalışan aygıtlar: mikrodolga
fırınları, Bluetooth aygıtları, kablosuz telefonlar.



802.11g

802.11g 2.4 GHz frekansında çalışmasına 54 Mbps kanal
kapasitesine sahiptir. 802.11g standardı ile çalışan cihazlar
genellikle 802.11b standardını da destekler.



802.11n

802.11n ile veri transfer hızı önceleri 108 Mbps, ardından da
320 Mbps değerlerine ulaşması hedeflenmektedir.



802.11n



802.11n

802.11n standardı, çoklu giriş çoklu çıkış (multiple input,
multiple output, MIMO) olarak bilinen teknolojiden
faydalanarak sinyal işleme ve akıllı anten tekniklerinin
kullanımı ile çoklu antenler üzerinden birden fazla sayıda veri
akışını gönderebilir. Sonuç olarak 802.11g standardına göre
performans (yani veri aktarım hızı) 5 kat artarken, kapsama
alanı iki katına çıkar.











Ortak kablosuz ağa bağlanmanın riskleri nelerdir?

Ortak kablosuz ağlar kullanışlıdır, ancak güvenlikleri
sağlanmamışsa bunlara bağlanmak riskli olabilir. Mümkün
olduğunca, ağ güvenlik anahtarı gerektiren veya sertifika gibi
başka bir güvenlik biçimine sahip olan kablosuz ağlara bağlanın.
Böyle ağlar üzerinden gönderilen bilgiler, bilgisayarınıza
yetkisiz erişimi önlemenize yardımcı olmak için şifrelenir.
Kullanılabilir kablosuz ağlar listesinde, her bir ağ güvenli olup
olmadığına göre etiketlenmiştir.

Güvenli olmayan bir ağa bağlantı kurarsanız, doğru araçlara
sahip birinin, ziyaret ettiğiniz Web sitelerinden üzerinde
çalıştığınız belgelere, kullanıcı adlarından kullandığınız
parolalara kadar yaptığınız her şeyi görebileceğini unutmayın.
Bu tür ağlara bağlıyken, banka kayıtlarınız gibi kişisel
bilgilerinizi içeren belgelerle çalışmamalı veya Web sitelerini
ziyaret etmemelisiniz.



Kablosuz ağ bağdaştırıcımın Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP) 
veya Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) şifrelemesi ile çalıştığını nasıl 
bildirebilirim?

Bir ağ kurduğunuzda Windows, yönlendiriciniz veya erişim
noktanız ile bilgisayarınızın ağ bağdaştırıcısının birlikte çalıştığı
şifreleme türünü belirler ve bir seçenek önerir. Ağ
bağdaştırıcısının birlikte çalıştığı şifreleme türlerini görmek için
bilgisayarınız veya bağdaştırıcınızla birlikte gelen bilgileri
denetleyin veya üreticinin web sitesine gidin.



Kablosuz Ağlarda Güvenlik

802.11 standardı, WEP (Wired Equivalent Privacy) adı verilen
bir şifreleme kullanmaktadır. 64 ve 128bit olmak üzere iki farklı
WEP versiyonu mevcuttur. Kablosuz bilgisayar ağları ilk
kurulmaya başlandığında güvenlik pek de önem verilen bir
konu olmamıştır. Bu yüzden 802.11 standardında kullanılan
WEP, güvenliğin önemli olduğu yerlerde yeterli olamamaktadır.
Çünkü, WEP’in yapısındaki sabit anahtar kullanımı yüzünden
tespit edilmesi ve kırılması kolaydır. Günümüze kadar gelen en
büyük güvenlik sorunu buydu, çünkü çok sayıda üretici firma
olmasından dolayı sabit bir güvenlik mekanizması
oluşturulamamıştı.



802.11i güvenlik sorununu çözebilecek bir teknoloji olarak
görülüyordu, ancak 802.11 çalışma grubunun bu standardı
kabul edeceği net değildi. Fakat Wi-Fi Alliance cesur bir adım
atarak, 802.11i’yi WPA (Wi-Fi Protected Access) adıyla
tanımlayarak kullanmaya başladı.

WPA, 802.11i teknolojisine çok benzeyen, içinde Geçici Anahtar
Güvenlik Protokolü (TKIP) ve 802.1x mekanizması olan bir
versiyonudur. Bu iki teknolojinin kombinasyonuyla dinamik
anahtarlama şifrelemesi, karşılıklı doğrulama (authentication)
ve bir Wireless-LAN için olması gerekli çok şey mümkün
kılınmıştır. WEP de TKIP gibi ana gövdeyi ve bütün sinyalleri
göndermeden önce RSA Security tarafından geliştirilmiş RC4
akan şifre kullanarak şifreler. İşte WEP’teki hatalar da birincil
anahtar oluşturulması ve şifrelemenin nasıl yapılacağı
kısımlarındadır. Ancak WPA’nın standartlaşmasıyla birlikte
802.11 ağlarındaki güvenlik açıkları büyük ölçüde kapatılmıştır.



Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA)

WPA bilgiyi şifreler ve ayrıca ağ güvenliği anahtarının
değiştirilip değiştirilmediğini de denetler. Ayrıca WPA, yalnızca
yetkili kişilerin ağa erişebilmesini sağlamaya yardımcı olmak
için kullanıcıların kimliğini de doğrular. İki tür WPA kimlik
doğrulaması vardır: WPA ve WPA2.

WPA tüm kablosuz ağ bağdaştırıcıları ile çalışmak üzere
tasarlanmıştır, ancak eski yönlendiriciler veya erişim
noktalarıyla çalışmayabilir. WPA2, WPA'ya göre daha güvenlidir,
ancak bazı eski ağ bağdaştırıcılarıyla çalışmaz. WPA, her
kullanıcıya farklı anahtarlar dağıtan 802.1X kimlik doğrulama
sunucusuyla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Bu, WPA-
Kuruluş veya WPA2-Kuruluş olarak adlandırılır. Ayrıca, her
kullanıcıya aynı parolanın verildiği önceden paylaştırılan
anahtar (PSK) modunda da kullanılabilir. Bu, WPA-Kişisel veya
WPA2-Kişisel olarak adlandırılır.



Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP)

WEP, daha eski aygıtları desteklemek için hala bulunan daha
eski bir güvenlik yöntemidir, ancak artık önerilmemektedir.
WEP'i etkinleştirdiğinizde, bir ağ güvenlik anahtarı ayarlarsınız.
Bu anahtar, ağınızdaki bilgisayarların birbirlerine gönderdiği
bilgileri şifreler. Ancak WEP güvenliğini kırmak göreli olarak
daha kolaydır.



Kablosuz Şehirsel Alan Ağları (Wireless Metropolitan Area
Network - WMAN )

Worldwide Interoperability for Microwave Access kelimelerinin
kısaltması olan WiMAX teknolojisi sabit, taşınabilir ve mobil
erişimleri destekleyen bir geniş bant kablosuz erişim
teknolojisidir. Görüş hattında olan veya olmayan, noktadan
noktaya, noktadan çok noktaya ve çok noktadan çok noktaya
uygulamaları desteklemektedir. İdeal şartlarda 50 km’lik
kapsama alanı içerisinde 75 Mb/s hızlarda ses, veri ve
görüntüyü hizmet kalitesi ve güvenlik gerekliliklerinde taşıyıp
dağıtabilmektedir. WiMAX (Worldwide Interoperability for
Microwave Access), IEEE 802.16 standartlarını kullanan aletler
için bir sertifika işaretidir. IEEE 802.16, IEEE 802'nin 16 nolu
kolu olup kablosuz hızlı internet erişimi için öngörülmüştür.
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Verici antenden 10-66 GHz aralığındaki frekanslar kullanılarak
yaklaşık 50 km mesafeye kadar bir etki alanı ve 75 Mbps
indirme hızı olması planlanan bir çeşit wireless bağlantı
sistemidir. 802.16 olarak da bilinen WiMAX teknolojisinin 2006
yılında piyasaya tam olarak yayılması ve kablo veya DSL
internet bağlantılarına bir alternatif olması beklenmektedir.
WiMAX uyumlu çiplerin Intel tarafından 2007 ortalarında
yaygınlaştırılması beklenmektedir. WIMAX teknolojisi ile DSL
den 50 kat, UMTS den 200 kat ve GPRS den 1.300 kat daha hızlı
iletişim kurmak mümkündür.





Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN (Wireless Personal Area
Network)

Bluetooth 1994 yılında cep telefonları ve diğer mobil cihazları
kablosuz birbirine bağlamak ve iletişim kurmak için. Ericsson
firması tarafından geliştirildi. Kablo bağlantısını ortadan
kaldıran kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisinin adıdır.
Bilgisayar, çevre birimleri, ve diğer cihazların birbirleri ile kablo
bağlantısı olmadan görüş doğrultusu dışında bile olsalar
haberleşmelerine olanak sağlar. Bluetooth teknolojisi 2.4 GHz
ISM frekans bandında çalışmakta olup, ses ve veri iletimi
yapabilmektedir. 721 Kbps'a kadar veri aktarabilen (kabaca 1
Mbps alınabilir) bluetooth destekli cihazların etkin olduğu
mesafe yaklaşık 10 ile 100 metredir.



Kablosuz Kişisel Alan Ağları - WPAN (Wireless Personal Area
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IrDA, kızıl ötesi direkt ulaşım olarak bilinir ve iletişimde
kızılötesi ışın kullanan cihazlar için standarttır. IrDA aygıtlar
kızılötesi ışınlar kullanıldığından beri diğeri ile iletişim
kurabilmek için aralarında direkt bir görüş açısı bulunmak
zorundadır. IrDA kullanan kablosuz ağlar veri transferi için en
fazla 4 Mbps kullanabilmektedir, fakat direkt bir görüş açısı
olması gerektiği için her odada bir AP gerektirmektedir.


