
 
 
 
Wireless MAXg Teknolojisi 
802.11g ağları için kapsama alanını, performans, güvenliği ve basitliği 
MAXimum düzeye getirir 

 
 

Teknoloji Açıklaması 
İster ofiste iş yapıyor olalım, isterse evimizde Internet 
üzerinde boş zamanlarımızı değerlendirelim, kablosuz 
teknolojisi şüphesiz bilgiişlem ortamımızın vazgeçilmez 
unsurlarından biri haline geldi. 802.11g kablosuz standardı, 
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliği (IEEE) tarafından 
kablosuz ağlar için onaylanmış olan geçerli standarttır. 
Kablosuz ağları, patentli çözümler yerine standartlara 
dayanarak uyguladığınızda, çok kapsamlı bir uyumluluğa ve 
tutarlı bir performansa sahip olacağınız garanti edilir.  
 
U.S. Robotics, 802.11g standardını bir adım öteye taşıyan 

yeni bir Wireless MAXg™ ürün serisi sunmaktadır. Burada yapılan geliştirmeler 802.11g standardını 
aşıyor ve standart 802.11g'ye göre %50 daha fazla kablosuz kapsama alanı, 125 Mbps* ile çok daha 
iyi bir sinyalleme hızı, gelişmiş güvenlik özellikleri ve tüm 802.11g 54 Mbps ve 802.11b 11 Mbps 
ürünleriyle tam uyumluluk sağlıyor. Aşağıdaki bölümlerde, 802.11g kablosuz standardının yanı sıra, 
U.S. Robotics Wireless MAXg ürünleri üzerinde yapılan geliştirmeler de açıklanmıştır. 
 
Daha İyi Alım Hassasiyeti = Daha Geniş Kapsama Alanı 
Kablosuz konusundaki en önemli sorunlardan biri 
de ev ya da işyerindeki performanstır. Kablosuz 
sinyalleri, 'baz istasyondan' uzaklaştıkça zayıflar. 
802.11g'de, sinyal zayıfladıkça hızı 'düşüren' 
sistemler bulunur. Bunun sonucunda kapsama 
alanı içinde hareket ettiğinizde bağlantı hızı 
yavaşlar. İdeal ürünün daha düşük seviyedeki 
sinyalleri hızını düşürmeden ya da yavaşlamadan 
alabilmesi gerekir. USR, kablosuz sinyallerinin 
tekrar verilere dönüşmeden önce güçlendirilmesi 
amacıyla MAXg ürünlerinin tasarımına bazı ekstra 
özellikler katmıştır. Teknik açıdan bu durum alım 
hassasiyetini arttırarak, ürünün daha uzak 
mesafelerde daha yüksek hızlarda çalışmasını 
sağlamaktadır. MAXg’ye eklenen artırılmış alım 
hassasiyetinin sağladığı avantaj, birlikte çalıştığı 
diğer ürünleri de güçlendirmesidir. Bu performansı 
sağlayan gelişimler ayrıca tüm 802.11g sinyalleriyle 
birlikte çalıştığından, mevcut ağınız MAXg 
teknolojisinden de yararlanacaktır. 

* Gerçek hızlar, kablosuz istemciler ve erişim noktaları arasındaki ortam ve uzaklıklar nedeniyle farklı olabilir 
 KeyLabs bağımsız testlerine dayanmaktadır. Raporun tamamı www.usr.com/maxg adresinden bulunabilir. 



Güç Sarfiyatı 
Dizüstü bilgisayarlarda kablosuz teknolojisinin kullanımı, kullanıcıların bir dizüstü bilgisayarın 
sağladığı özgürlüğü maksimum düzeyde yaşayabilmesine olanak sağlar. Ancak bir dizüstü 
bilgisayarın ağırlığını oluşturan en büyük parça pildir. Kullanıcılar bu pili verimli şekilde kullanmaya ve 
yedek pil taşımak zorunda kalmamaya büyük önem verir. U.S. Robotics Wireless MAXg teknolojisi, 
dizüstü bilgisayarların pil ömrünü artırmak amacıyla, diğer kablosuz aygıtlarla karşılaştırıldığında daha 
düşük güç sarf edecek şekilde tasarlanmıştır—bu, iş amaçlı seyahat eden kişilerin kesinlikle en önem 
verdiği konudur. MAXg ürünlerinde dahili olarak bulunan teknoloji, gereken en düşük gücü kullanır. 
Tüm kullanıcıların düşük güç gereksinimlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla, varsayılan 
konfigürasyon, MAXg teknolojisini kullanmak olarak ayarlanmış olup, bu sayede tüm kullanıcıların 
herhangi bir konfigürasyon yapmak zorunda kalmadan tüm avantajlardan yararlanması sağlanır! 

Performans – Veri Aktarımı ve Sinyalleme Hızı 
Kablosuz ağ ürünü satın almak isteyen kişilerin göz önünde bulundurduğu ilk konulardan biri, ürünün 
ne kadar hızlı olduğudur. Normalde bu, 54 Mbps veya 11 Mbps gibi bir sayıyla ifade edilse de; konu 
'gerçek' hız olduğunda, bundan çok daha fazlası gerekir.  

Kablolu ya da kablosuz, herhangi bir ağın gerçek 
kapasitesinin ve etkin olduğu yönlerinin (ve etkin olmadığı 
yönlerinin) anlaşılabilmesi için öncelikle genelde yanlış 
anlaşılan iki ağ terimi arasındaki farkın gösterilmesi 
gerekir: veri aktarımı ve sinyalleme hızı. Veri aktarımı, bir 
kablosuz ürün tarafından iletilen (ağ tarafı) ve alınan (yük 
tarafı) verilerin ‘miktarı’ olup, sinyalleme hızı ya da diğer 
adıyla veri hızı, teorik bir maksimum değeri temsil eder. 
Yani, kablosuz ağ ürünleri sıklıkla standartlara dayalı 
sinyalleme hızına (örneğin 802.11g için 54Mbps) göre 
sınıflandırılmakta olup, gerçek veri aktarımı ya da 
iletilmekte olan veriler, genelde sadece sinyalleme hızının 
teorik maksimum değerinin bir parçasıdır.  

Veri aktarımı, çevre ve ürüne özgü çeşitli önemli faktörler 
nedeniyle sınırlanabilir. Bu faktörler şunlardır:  

 Kablosuz cihazlar arasındaki uzaklık: erişim 
noktaları (AP'ler) veya yönelticiler ve kablosuz 
istemciler (masaüstü, dizüstü bilgisayarlar, vb.) 

 İletim gücü seviyeleri 
 Bina ve evde kullanılan malzemeler 
 Radyo frekansı parazitleri 
 Sinyal yayılımı 
 Anten tipi ve yeri 

Yani, 802.11g kablosuz ağ ürünleri 54 Mbps sinyalleme 
hızı kapasitesine sahip olsa da, uygulamadaki ya da 
'gerçek' veri aktarım hızı çok daha düşük olacaktır.  

Yeni U.S. Robotics Wireless MAXg ürün portföyü, 125 
Mbps* ile karşılaştırılabilen sinyalleme hızlarını gerçekten 
sağlayabilmektedir. Daha da önemlisi, bu performans artışı 
tek bir kablosuz kanalda meydana gelerek, aynı anda 
birden fazla kanal kullanarak hızı artıran başka ürünler 
kullanıldığında sıklıkla görülen parazitleri ortadan kaldırır. 
Bu performans artışı, 802.11g standardının iki katından 
daha fazla ve 802.11b çözümlerinden %600 daha hızlıdır.

* Gerçek hızlar, kablosuz istemciler ve erişim noktaları arasındaki ortam ve uzaklıklar nedeniyle farklı olabilir 
 KeyLabs bağımsız testlerine dayanmaktadır. Raporun tamamı www.usr.com/maxg adresinden bulunabilir. 



 

Yukarıdaki tablolarda U.S. Robotics MAXg ürünlerinin†, çeşitli uzaklıklarda başka 802.11g 
‘hızlandırılmış çözümleriyle’ ve Pre-N çözümleriyle karşılaştırmalı verim hızları gösterilmiş olup, 
aşağıda bu konu kısaca açıklanmıştır.  

Multiple In Multiple Out veya kısa adıyla MIMO, 2006 sonlarında/2007 başlarında sonuçlandırılacağı 
tahmin edilen ve 802.11n standardının bir parçası olma yolunda ilerlemesi beklenen bir teknolojidir. 
Söz konusu standarttan önce, bazı firmalar MIMO özelliğine sahip Pre-N çözümleri sunmaktadır. Bu 
kablosuz ürünler, MAXg ürünlerinden çok daha pahalıdır (genel olarak iki katı kadar) ve tablodan da 
görülebileceği gibi çok az yüksek ya da hiç yüksek olmayan performans sağlarlar. 

Güvenlik 
Güvenlik, kablolu veya kablosuz, her türlü ağ için en önemli konudur. Klasik bir kablolu ağ üzerinden 
iletişim, fiziksel kablolar üzerinden sağlanır ve güvenlik, genellikle fiziksel altyapıda dahili olarak 
bulunur. WLAN'lar radyo sinyalleri üzerinden çalışır ve bu nedenle aynı güvenlik önlemlerinin 
uygulanması gerekmez. Kablosuz verilerin benzersiz niteliği için, bir WLAN kullanıcısı bilgisayar 
korsanlarının saldırılarına, vandalizm saldırılarına ve hatta kurumsal casusluğa karşı ağın daha 
güvenli hale getirilmesi için çeşitli güvenlik özelliklerinden yararlanabilir: 

 Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2)/802.11i 
 Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) 
 802.1x ağ kimlik denetimi 
 Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (WEP) 
 SSID Yayını Devre Dışı Bırakma 
 MAC adresi kimlik denetimi 

Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2)/802.11i 
Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2), IEEE 802.11i standardına dayanır ve Gelişmiş Şifreleme 
Standardı -Karşı Mod ile Şifre Bloğu Zincirleme Mesaj Kimlik Denetimi Kodu Protokolü (AES-
CCMP) kullanarak bir şifreleme mekanizması sağlar. Bu sayede, birçok finans ve devlet 
kuruluşunun ihtiyacı olan veri gizliliği seviyesi sağlanmış olur. WPA2/802.11i ayrıca sinyal 
gecikmesini ve dolanım sırasında ses içeriğinin kaybolmasını önleyerek, kablosuz ses iletimi için 
en güncel kod ayarını ve desteğini sunar.  

WPA2 iki modda çalışabilir: WPA2 kurumsal ve WPA2 bireysel. WPA2 kurumsal modu, 802.1 
x/EAP tabanlı kimlik denetimi için gerekli tüm WPA 2 özelliklerini ve desteğini içerirken, WPA2 
bireysel modu, özellikle daha az karmaşık temel yönetim şemaları gerektiren küçük işletme ve 
ev ortamları için kullanılır.  

WPA2/802.11i, Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA) ile geriye dönük olarak tam uyumludur. 

Wi-Fi Korumalı Erişim (Wi-Fi Protected Access ) (WPA)  
Wi-Fi Korumalı Erişim, (WPA) birçok yönden WPA2/802.11i ile benzerdir. WPA ve WPA2 
arasındaki temel fark, kullanılan şifrelemedir: WPA için RC4/TKIP ve WPA2 için AES-CCMP. 
WPA ve WPA2, 802.11i standardından türetilmiş olup, WPA2 bu ikisi arasında en yeni 
sürümdür. 

WPA, kurumsal modda çalışan istemcinin bilgiişlem oturumu için bir 'çiftler arası' anahtar 
yaratmak için 802.1x ağ kimlik denetimi ve Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü (TKIP) şifreleme 
önlemleri kullanır; veya ev modu oturumları için kullanıcılar kablosuz ağdaki her bir AP ve PC'ye 
bir ana anahtar girer. Çiftler arası anahtar daha sonra istemci ve AP'ye dağıtılır. 

Kimlik denetiminin başarılı olmasının ardından, TKIP tekli statik 40-bit WEP güvenlik anahtarını 
çoklu dinamik 128-bit güvenlik anahtarlarına dönüştürür. İşin özünde TKIP, arka arkaya 
kullanılan tek bir WEP anahtarını, yaklaşık 500 trilyon adet başka olası anahtarla değiştirir. 

U.S. Robotics Wireless MAXg ürün ailesinde, maksimum güvenlik ve başka kablosuz cihazlarla 
daha yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sağlamak amacıyla hem WPA2 ve hem de WPA 
bulunmaktadır. 
 



 

802.1x Ağ Kimlik Denetimi 
802.1x, bir WLAN erişim noktasında (AP) oturum açmak isteyen bireysel bir istemciyi (dizüstü ya 
da masaüstü bilgisayar), AP'ye Genişletilebilir Kimlik Denetimi Protokolü (EAP) başlatma mesajı 
göndererek, onaylanmamış bir duruma geçiren bir kimlik denetimi yöntemidir. AP istemcinin 
kimlik bilgilerini talep eder ve bunun üzerine istemci, kimlik bilgilerini AP'ye ve ardından kimlik 
denetimi sunucusuna gönderir. Kimlik denetimi sunucusu istemcinin kimlik bilgilerini kontrol eder 
ve bir kabul ya da red mesajı ile yanıt verir. 802.1x ağ kimlik denetimi, 802.11g kablosuz 
standardının bir parçasıdır ve U.S. Robotics Wireless MAXg ürün serisinin tamamı dahil olmak 
üzere, tüm 802.11g uyumlu kablosuz standardı ürünlerinde yer alır. 

Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (WEP) 
Kablolu Eşdeğeri Gizlilik (WEP) 64 ve 128-bit şifreleme kullanır ve 802.11a, 802.11b ve 802.11g 
ağlarında kullanım için belirlenen şifre şemasıdır. WEP bir WLAN üzerinden iletilen verileri 
şifreleyerek, istemci ve erişim noktası arasındaki hassas iletişimi korur. Klasik güvenlik 
önlemleriyle (şifre koruması, kimlik denetimi, şifreleme, sanal özel ağlar) karşılaştırıldığında, 
WEP son derece etkili olabilir. Tüm U.S. Robotics Wireless MAXg ürünlerinde 64 ve 128-bit 
WEP şifreleme mevcuttur. 

SSID Yayını Devre Dışı Bırakma 
Bir Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID), tamamen özel olarak atanmış bir alfanümerik ad  
1 - 32 bayt arası) olup, bir WLAN ağını tanımlamak için kullanılır ve kapalı, çakışan bir ortam 
içinde birden fazla WLAN ağı kullanıldığında, kablosuz cihazların uygun WLAN ağına 
bağlanmasını sağlar. Bu tanımlayıcı yayınlanır ve bu nedenle kapsama alanı içindeki kablosuz 
istemciler tarafından görülebilir. 

U.S. Robotics Wireless MAXg Router (5461 ve 805461 modelleri) ve Wireless MAXg Access 
Point (5451 ve 805451 modelleri), bu tanımlayıcıyı engelleyerek birçok rasgele kablosuz aygıt 
tarafından görülmez olmasını sağlayan SSID Yayını Devre Dışı Bırakma ayarı ile gelir. 
İstemcilerin tipik olarak belirli bir SSID ile 'ilişkilendirilmesi" gerektiğinden, bu sayede başka bir 
kablosuz koruma seviyesi sağlanmış olur. 

MAC adresi kimlik denetimi 
Bazı erişim noktaları (veya erişim noktası içeren kablosuz yönelticiler) kullanıcıların tam olarak 
hangi Ortam Erişim Denetimi (MAC) adreslerinin ağla iletişim kurabileceğini tanımlamasına 
olanak sağlar. Bir MAC adresi, bir ağın her bir düğümünü ayrı ayrı tanımlayan bir donanım 
adresidir. Dünyadaki her bir ağ adaptörünün, kendine has bir MAC adresi vardır. Sadece bir ağa 
bağlanabilecek MAC adreslerini tam olarak belirleyerek, yetkisiz kullanıcılar devre dışı 
bırakılabilir. MAC adresi kimlik denetimi bunu sağlar. Ağın baz istasyonu (erişim noktası), yetkili 
MAC adreslerinin bir veritabanını tutar. Sadece yetkili MAC adresine sahip cihazların ağa 
erişimine izin verilir. U.S. Robotics Wireless MAXg Router (5461 ve 805461 modelleri) ve 
Wireless MAXg Access Point (5451 ve 805451 modelleri) MAC adresi kimlik denetimini 
destekler. 



 

 

SureStart™ Kurulum Sihirbazı  
U.S. Robotics MAXg kablosuz ürünler serisi sadece 
özellik bakımından zengin olmak ve yüksek performans 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kurulum ve kullanım 
kolaylığı da sağlar. Tüm U.S. Robotics MAXg 
ürünlerinde, MAXg tarafından sunulan güç ve özelliklerin 
tamamını kullanabilmenizi sağlamak içi benzersiz 
SureStart™ Kurulum Sihirbazımız yer alır.  

Sektörde bir eşi daha bulunmayan SureStart, MAXg PC 
Card, USB veya PCI Adapter ürününüzün ve uygunsa, 
MAXg Router ürününün kurulumunu sorunsuz bir 
biçimde gerçekleştirir, kablosuz bağlantıları test edip 
onaylar e güvenlik yapılandırmasının kolayca 
yapılmasına yardımcı olur. Karmaşık WPA2 güvenliği, 
güvenliği etkinleştirmek ve bir şifre ifade girmek kadar 
kolaylaşır. Internet bağlantınızın yapılandırmasını çok 
kolayca yapabilmeniz için, PPPoE ve kablo modem 
algılama özelliği dahili olarak gelir. İster basit isterse inanılmaz karmaşık olsun, tüm ağ ihtiyaçlarınız 
için U.S. Robotics MAXg ve SureStart™ kurulumu kesinlikle basitleştirecek ve ağınızdan en üst 
düzeyde yararlanmanızı sağlayacak. 

Uyumluluk 
Daha da önemlisi, MAXg Teknolojisi sadece U.S. Robotics kablosuz ürünler ailesinde bulunan bir 
özellik olmasına rağmen, standart 802.11b ve 802.11g kablosuz çözümleriyle tam uyumluluk 
sağlarlar. Ayrıca, birçok hızlandırılmış 802.11g ürünüyle de uyumluluk vardır. MAXg ürünleri ayrıca, 
aynı derecede olmasa da, MAXg olmayan ürünlerin kapsama alanını ve performansını da artırır. 

U.S. Robotics Wireless MAXg Teknolojisi Portföyü  
U.S. Robotics, benzersiz MAXg teknolojimizi, daha geniş kapsama alanını, 125 Mbps performansına 
eşdeğer hızı, benzersiz güvenlik özelliklerini, üstün ürün uyumluluğunu ve SureStart™ Kurulum 
Sihirbazı'nın sağladığı basitlik ve kolaylığı içeren, yüksek hızlı toplam kablosuz ağ çözümü sunar. 

Wireless MAXg Router—5461 ve 805461 Modelleri   
Wireless MAXg Router, birden fazla bilgisayar arasında yüksek hızlı Internet erişimi paylaşımı 
için idealdir. Şu özelliklere sahiptir: 

 Tam donanımlı yöneltici ile 4 portlu Ethernet anahtarı ve yüksek güvenlikli güvenlik 
duvarı koruması 
 Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2/802.11i), WPA, 802.1x Kimlik Denetimi, 64/128-bit 
WEP şifreleme, gelişmiş Stateful Packet Inspection (SPI) güvenlik duvarı, VPN geçiş 
desteği, MAC adresi kimlik denetimi ve SSID devre dışı bırakma gibi tam kapsamlı bir 
güvenlik önlemleri seti 
 USB yazıcıyı tüm ağ kullanıcıları tarafından paylaşılabilen bir ağ yazıcısına dönüştüren 
bir USB portu ve Dahili yazıcı sunucusu  

Wireless MAXg Access Point—5451 ve 805451 Modelleri 
Wireless MAXg Access Point, herhangi bir kablolu ağı, evinizin veya işyerinizin her köşesinden 
Internet'e bağlanabilmenizi sağlayan yüksek performanslı bir kablosuz ağa dönüştürmek için 
gereken güce ve özelliklere sahiptir. Şu özelliklere sahiptir: 

 Performansın kişiye özgü hale getirilebilmesi için kolayca sökülebilen, taşınır döner 
yönlü anten 
 Wi-Fi Korumalı Erişim 2 (WPA2/802.11i), WPA, 802.1x Kimlik Denetimi, 64/128-bit 
WEP şifreleme, VPN geçiş desteği, MAC adresi kimlik denetimi ve SSID devre dışı 
bırakma gibi tam kapsamlı bir güvenlik önlemleri seti 



Wireless MAXg PCI Adapter—Model 5417 
 Wireless MAXg PCI Adapter, kullanıcıların masaüstü bilgisayarlarından tam bir ağın gücüne 
kablosuz olarak erişebilmesini sağlar—özellikle ağın bilinen yolunun dışında yer alan 
bilgisayarlar için ideal bir çözümdür. Ağınızdan maksimum performans almak için mevcut 
kablolu ağınızı kablosuz dünyaya bağlayın.  

 Masaüstü bilgisayarlarda kullanım içindir—PCI yuvanıza hızlı ve kolay bir biçimde 
takılır 
 Masaüstü ortamınızı kablolu ve kablosuz ağlara kolayca dahil eder  
 Performansın kişiye özgü hale getirilebilmesi için kolayca sökülebilen, taşınır döner 
yönlü anten 

Wireless MAXg PC Card—Model 5411 
 Wireless MAXg PC Card sayesinde bir ağın tüm gücünü — dizüstü bilgisayarınız üzerinde— 
yanınızda taşıyabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda, her yerden e-posta göndermek, dosya 
paylaşmak ve Internet'te gezinmek için bağlantıyı kesmeyin.  

 Dizüstü bilgisayarlarda kullanım amaçlıdır—Boş Tür II yuvasına basit bir biçimde takılır 
 Dizüstü ortamınızı kablolu ve kablosuz ağlara kolayca dahil eder  
 Benzersiz düşük güç tasarımı sayesinde bir dizüstü bilgisayarın pilinden en üst 
düzeyde yararlanılmasını ve kullanıcıların daha uzun süre online kalmasını sağlar 

Wireless MAXg USB Adapter—Model 5421 
 Wireless MAXg USB Adapter, masaüstü ya da dizüstü bilgisayarlarınızın kablosuz bir ağa 
bağlanması için gereken esnekliği sağlar.  

 Herhangi bir bilgisayarın — dizüstü ya da masaüstü — USB 1.1/2.0 portuna takılarak 
kullanılabilir 
 Kompakt tasarımı sayesinde, ihtiyacınız olan her yerde anında kablosuz ağ kurmak için 
cebinizde taşıyabilirsiniz 
 Döner/yönlü anten ile daha iyi kapsama alanı 

Sonuç olarak, ister küçük bir ağ kuruyor, isterseniz ağınızı büyütüyor ya da birden fazla ağ arasında 
iletişim kurmaya çalışıyor olun, her türlü ihtiyacınız için U.S. Robotics mutlaka bir çözüme sahiptir. 
U.S. Robotics hem kurumsal hem de ev kullanıcılarının veri erişimi ile ilgili çözümler geliştirmeye 
devam etmektedir ve bu belgede yer alan kablosuz ağ çözümleri, dünyanın dört bir yanındaki 
insanların bilgiyle, eğlenceyle ve birbiriyle olan bağlantılarını sürdürmesi için sağlanan en güncel 
gelişmelerin sadece bazıları arasından seçilmiştir.  
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