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Kablolu ve Kablosuz Ba?lant?lar Aras?nda SeçimChoosing
Between Wired and Wireless Connections
Kendiniz ya da ev için internet ba?lant?s? karar verirken, büyük olas?l?kla daha iyi bilmek istiyorum: ev
içinde bir ethernet kablosu çal??an ya da herhangi bir yerde içine bir Wi-Fi sinyali kullan?larak?
Neden ikisi de?

Kablolu ba?lant?lar Bu gibi Ethernet kablolar? kullan?n.

Kablolu ba?lant?lar, üstün h?z ve istikrar sunan, ve bir kerede ba?layan pek çok ki?i, diyelim ki, kesintiye
olmas? daha az olas?d?r. Bir ethernet kablosu genellikle 100 mebabits gelen ikinci ba??na 1 gigabit yerde
çal???r – ancak, ço?u internet ba?lant?lar? neredeyse bu yüksek de?ildir. E?er dial-up, DSL veya dü?ük
katmanl? kablo geni? bant üzerinde faaliyet yap?yorsan?z, hatta h?z avantajlar? için kablolu kullanarak
rahats?z de?il.
Kablolu a?larda kullanarak bilgisayarlarda basit bir güvenlik duvar? ile güvenli olabilir – kablosuz a?lar
biraz yan?lt?c?d?r olabilir. Yönlendirici yoksa yerle?ik bir güvenlik duvar?, size ba?l? cihazlar tek yüklü
oldu?undan emin olmak zorunda olacak – ve birisi yönlendirici yetkisiz eri?im elde etmez.
Yönlendirici güvenlik WPA-PSK ve benzeri standartlar ile en iyisidir. WEP standard?, ancak, çatlak son
derece kolay ve yönlendirici bir ?ifre ile tamamen korumas?z ise, insanlar bu IP adresi beri Wi-Fi, sen
sorumlu olaca??m (yasad??? faaliyetler için kullanabilirsiniz sülük olabilir ) ya da bilgi çalmak. Orada
kablosuz ileti?im ile güvenlik endi?eleri vard?r, ama çok uzun güvenli?i üzerinde kolayl?k koymay?n gibi,
size mükemmel iyi olacak.

Kablosuz ba?lant?lar yerine havadan ba?lay?n.

Geri h?z Hareketli – h?zl? 20Mbps (saniyede megabit) ‘den bir ba?lant? varsa, Wi-Fi ile yap??arak
kaç?r?yorsun. Ethernet kablosu potansiyel h?z ve bant geni?li?i en üst düzeye ve a??n?za yetkisiz eri?im
kazanma insanlar?n güvenlik endi?e var gerekmez. Buna ek olarak, ba?lant? sadece daha kararl?d?r –
bunun yerine havas?nda bir tel üzerinden hareket eder. Kablosuz ba?lant?, tutars?z veri h?zlar? ve eski
yönlendiriciler hatta ba?lant? sorunlar?na yol açabilir.
Dikkate al?nacak di?er bir faktör maliyettir. Uzun menzilli kablosuz yönlendirici para yerald???n? mal
olabilir – kar??la?t?rmal?, ethernet kablolar? ucuz. A 100 ft ethernet kablosu az yirmi dolara mal olabilir.
Mobil cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar için, iyi-güvenli Wi-Fi a?? kullanmak. Oyun konsollar? ve masaüstü
bilgisayarlar için, ethernet kablolar? kullan?n. E?er her iki dünyan?n en iyi olabilir zaman di?eri üzerinde
birini seçmek için hiçbir neden yok.
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