
1.4.1. Kablosuz Modem 
Kablosuz modem internetten gelen verileri alır, radyo frekanslarına dönüştürür ve 

üzerindeki anten ile bulunduğu ortama yayar. Kablosuz istemcide bulunan kablosuz ağ 
arayüz kartı (PIC, PCMCIA) sayesinde yayılan sinyal yakalanır ve bilgisayar dili olan binary 

sisteme(1 ve 0’lara) dönüştürülür. Bu işlemi tersi veriler, istemciden radyo sinyali olarak 

yayılır ve modem tarafından algılanıp çözülür. Böylece cihazlar birbirlerini algılayacak 

programlama dilleri ile iletişim kurmuş olur. 

Kablosuz modemler aynı zamanda kablosuz yönlendirici ve erişim noktası işlevlerini 

gerçekleştirir. Bu cihazlar günümüzde 802.11b, 802.11g ve 802.11n standartlarının birini 

veya tümünü desteklemektedir. Kablosuz ağ kurulumunda kablosuz modemin desteklediği 

standartlar önemlidir. Çünkü bu standartlar hız ve mesafe olarak değişiklik göstereceği için 

ağın kullanım şekline göre modem standardı seçilir. 

802.11a saniyede 54 Mbit/s, 802.11b 11 Mbit/s, 802.11g saniyede 54 Mbit/s, 802.11n 

ise yaklaşık 300 Mbit/s hızlarında iletişimi desteklemektedir. Mesafe aralığı olarak da 
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802.11a 50 m, 802.11b 100 m, 802.11g 100m ve 802.11n yaklaşık 250 m’lik alanları 
kapsamaktadır. 
Kablosuz modemler genelde 3’ü 1 arada cihazlardır. Aynı anda erişim noktası, 
tekrarlayıcı ve köprü olarak kullanılabilir veya gerekli modem ayarları yapılarak bu 

özelliklerden sadece biri kullanılabilir. 

 Kablosuz bir modemin kurulumu 

Genel olarak bir kablosuz modemin arka tarafında adsl portu, ethernet portu, on/off ve 

reset butonları ve power girişi yer alır. 
 

 
 

 

 

 

 

 
Resim 1.11: Kablosuz modem arka panel görünüşü 

(1) ADSL: ADSL hattı girişidir. Ayrıcının (splitter) LİNE girişine telefon hattından 

gelen DSL kablosu takılır. Kablosuz modemin adsl çıkışı ayrıcının MODEM çıkışına takılır. 
(2) POWER: 9V girişidir. Güç adaptörü kablosu güç kaynağına takılır. 
(3) RESET: Modemi fabrika ayarlarına almaya yarayan sıfırlama düğmesidir. 

(4) 0/1: Cihazı açar veya kapar. 

(5) Ethernet: UTP kablo ile bağlantı sağlamak için kullanılan port çıkışıdır. Switch 

veya bir bilgisayar ile kablolu bağlantı kurulmak istenildiğinde bu port kullanılır. 1,2,4,8,16 

diye artan ethernet portlu modemler mevcuttur. 
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Resim 1.12: Kablosuz modem kablo bağlantısı

Internet servis sağlayıcıdan gelen hat, splitter cihazının “LINE” kısmına takılır. RJ-11
uçlu telefon kablosunun bir ucu splitter cihazının “MODEM” kısmına diğer ucu ise
modemin “ADSL” girişine takılır. Telefon cihazının kablo ucu da splitter cihazının
“PHONE” kısmına takılır.

Kablosuz modemin Ethernet portuna kablo ile bilgisayar bağlantısı yapmak için
Ethernet kablosunun bir ucu modemin ethernet portlarından birine diğer ucu bilgisayarın
ethernet portuna takılır.

İki modem birbirine bağlanmak istenirse modemlerin Ethernet portundan Ethernet
kablo kullanılarak iki modem birbirine bağlanabilir.

Kablosuz modemin bağlantıları yapıldıktan sonra cihaz çalıştırılır. Kablosuz modemin
ön panelinde bulunan ışıklar (ledler) kontrol edilir. Bu ışıkların yanıp ve yanmama
hâllerindeki bağlantı durumu şu şekildedir:

Resim 1.13: Kablosuz modem ön panel ışıkları
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Power: Işık yanıyor ise modemin güç kaynağına takılı olduğunu gösterir. Işık
yanmıyorsa kablo bağlantıları kontrol edilir.

ADSL: Işık yanıp sönüyor ise ADSL bağlantısının kurulum aşamasında olduğunu
gösterir. Işık sürekli yanıyor ise ADSL bağlantısı kurulmuş demektir ve modemin veri alış
verişine hazır olduğunu gösterir.

İnternet: Işık yanmıyor ise WLAN(Kablosuz yerel alan ağ) çalışmıyor demektir. Işık
sabit bir şekilde yanıyor ise WLAN’ın çalıştığını gösterir. Eğer ışık yanıp sönüyor ise
WLAN üzerinden veri alışverişi olduğunu gösterir.

Wireless: Işık yanıyor ise kablosuz bağlantının aktif olduğunu, ışık yanmıyor ise
kablosuz bağlantının pasif olduğunu gösterir ve modemin anteni kontrol edilir.

Ethernet: Işık yanıyor ise cihaza UTP kablo ile bir cihazın (bilgisayarın, erişim
noktasının) bağlı olduğunu gösterir. Işık yanmıyorsa UTP kablo ile cihaz bağlantısı
yapılmadığını gösterir.

Kablosuz modemin bağlantıları yapıldıktan sonra WLAN ağı için kablosuz modem
ayarları yapılır. Modem ayarları ve kurulumu iki şekilde yapılabilir.

Birinci yöntem: Kablosuz modem paketinin içinde gelen kurulum CD’si ile program
kurulur. Bu program aracılığıyla modeme bağlantı yapılıp ayarları kişiselleştirilir.

İkinci yöntem: Kablosuz veya kablolu olarak modeme bağlı bir bilgisayarda web
tarayıcısının adres çubuğuna modem arayüzünün IP numarası yazılıp çalıştırılır. Kullanıcı
adı ve şifre girildikten sonra modeme bağlantı yapılmış olur ve ayarlar kişiselleştirilebilir.

1)Resim 1.11’de genelde kullanıcı adı ve şifre varsayılan olarak boş bırakılır veya
kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra Resim 1.12’deki pencere gelir.

Resim 1.14: Kablosuz modeme bağlantı ekranı
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2) Resim 1.12’de modem ayarlarının durumu ile ilgili bilgiler yer alır. Genel olarak
ağın IP numarası, bağlantı hızı, kablosuz ağın adı, cihazın MAC adresi, seri numarası gibi
bilgileri içerir.

Resim 1.15: Kablosuz modemin anasayfa ekranı

3) Pencerede bulunan menülerden “Kablosuz” alanında “Kablosuz ayarlar”
seçildiğinde Resim 1.13’teki pencere açılır. Bu pencerede “Kablosuz ağ adı (SSID)”
kurulacak olan kablosuz ağın ismini belirtir. İstenilen ağ adı verildikten sonra diğer ayarlar
Resim 1.13’teki gibi yapılır ve değişiklikler “kaydet” butonuna basılarak kaydedilir.

Resim 1.16: Kablosuz ayarların yapıldığı ekran

4) “Kablosuz ağ güvenliği” seçildikten sonra Resim 1.14’deki pencere açılır. Bu
kısımda kimlik doğrulama seçenekleri yer almaktadır. Kablosuz ağa olabilecek saldırıları
önlemek için iki seçenekten birinin işaretlenmesi gerekir.
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Resim 1.17: Kablosuz modemin güvenlik ayarlarının yapıldığı ekran

WEP şifreleme: Veri trafiğinin bir şifre ile değiştirilerek aktarılmasıdır. Veri bağı
katmanında çalışır, güvenliği azdır. 64 bit ve 128 bit olmak üzere iki çeşittir. Şifrenin
bilinmesi hâlinde diğer kullanıcıların veri trafiği incelenebilir.

WPA şifreleme: WEP’ten daha güvenli bir şifreleme türüdür. Şifre bilinse bile diğer
kullanıcıların veri trafiği incelenemez. WPA (Wi-Fi Protected Access) wi-fi korumalı erişim
olarak adlandırılır. İki modda çalışır. Birincisi WPA-PSK diye adlandırılan paylaşımlı
anahtar korumasıdır. İkincisi ise WEP algoritmasından daha güçlü ancak şifreleme
işlemlerini gerçekleştirmek için var olan kablosuz aygıtların hesaplama olanaklarını kullanan
TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) şifreleme modudur.

WPA2 şifreleme: Kablosuz ağlarda güvenliği sağlamak amacıyla geliştirilen
şifreleme sistemi WPA'nın daha geliştirilmiş versiyonudur. WPA ile WPA2 arasındaki en
temel fark, şifreleme olarak AES adlı algoritmanın kullanılmasıdır. WPA2 en güvenli
şifreleme yöntemlerinden biridir.

Resim 1.18: MAC adresi filtreleme ekranı
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4) Resim 1.15’te MAC adresi filtreleme ekranıdır. Bu ekran herhangi bir cihazın
modeme bağlanmasını engellenmek için kullanılır. Engellenecek cihazın MAC adresi buraya
girilir.

1.4.2. Erişim Noktası

Erişim noktası (AP: Access Point), kablosuz LAN sisteminin kurulması için merkezî
konumda olan ve kapsama alanı içerisindeki tüm trafiği yöneten bir kablosuz cihazdır.

Resim 1.19: Kablosuz erişim noktası (Access Point - AP)

Büyük alışveriş merkezi, hava alanı, tren istasyonu, otobüs terminali, otel veya
restoran gibi açık alanlarda kablosuz ağ kullanarak internete genellikle bir erişim noktası
aracılığı ile bağlanılır. Bu durumda erişim noktasının (AP’nin) oluşturduğu kablosuz internet
bağlantısının fiziksel alanı “Erişim Alanı-Kapsama Alanı” olarak adlandırılmaktadır.
Kablosuz cihazlarda bulunan ağ kartları otomatik frekans tarama özelliğine sahip
olduklarından kendilerine ulaşan kablosuz LAN sinyalini algılayabilir. Ağ kartı tarafından
doğru frekans kanalı (802.11a, 802.11b, 802.11g ve 802.11n) bulunduktan sonra erişim
noktası ile kablosuz cihazlar arasında bağlantı kurulumu başlatılır.

Kablolu modem (router) varsa bilgisayarı ağa bağlamak için erişim noktasına ihtiyaç
yoktur ancak kablosuz ağ alanının kapsama alanını artırmak için yönlendiriciye bir erişim
noktası bağlanabilir.

Erişim noktası cihazları kuruluma ve teknolojiye dayanarak 10 m ile 500 m arasındaki
bir kapsama alanına sahipken 10 ile 250 arasında kullanıcıyı desteklemektedir. Bir erişim
noktası cihazının kapsama alanındaki istasyonların sayısı arttıkça tıkanma olasılığı artar ve
kablosuz ağın başarımı düşer. Bu nedenle hem kapsama alanını genişletmek hem de erişim
cihazı başına düşen kullanıcı sayısını azaltmak için aynı ağ içerisinde birden çok erişim
cihazı kullanılabilir.
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Resim 1.20: Kablosuz LAN’ların erişim noktaları (AP) ile genişletilmesi

Kablosuz kapsama alanı artırılmak isteniyor ise ve ortamda 2 adet kablosuz modem
varsa kablosuz modemlerden biri “Erişim Noktası(AP)” olarak kullanılabilir veya ortamda
bir kablolu, bir kablosuz modem var ise kablosuz modem “Erişim Noktası(AP)” olarak
kullanılabilir. Bu işlemi yaparken kablosuz yayın yapacak ikinci modemin DHCP’sinin
kapatılması gerekir çünkü iki modemde ağ ortamındaki istemcilere IP atamak isteyeceğinden
ağda çakışmalar meydana gelir ve ağ çalışmaz.

DHCP’nin kapatılması için kablosuz modemin arayüzüne giriş yapılır. Burada “Yerel
Ağ” içerisinde “IP Ayarları ve DHCP” penceresine geçilir ve “DHCP sunucusu kapat”
seçeneği işaretlenir. Ayrıca modeme bir IP numarası verilir.

Resim 1.21: Modemin IP ve DHCP ayarlarının yapıldığı ekran

Not: “Kablosuz” sekmesinde, “Kablosuz Ağ Güvenliği” penceresi içerisinde şifreleme
tipi (WPA1-WPA2) ve şifre belirleme ayarları yapılarak kablosuz ağın güvenliği sağlanmış
olur.
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Erişim noktaları, kablolu bir ağa bağlanır ise kablolu ağdan aldığı Ethernet
çerçevelerini 802.11 uyumlu çerçevelere dönüştürür ve kablosuz LAN’a iletir. Kablosuz
LAN’dan 802.11 çerçevelerini alır ve kablolu ağa göndermeden önce Ethernet çerçevelerine
dönüştürür.

Erişim noktası, kablolu bir Ethernet ağına kablosuz erişim sağlar. Erişim noktası
dağıtıcı (hub), switch (anahtar) veya kablolu yönlendirici (router)’ye takılır ve kablosuz
iletişim sinyalleri gönderir. Bu, bilgisayarların ve aygıtların kablolu ağa kablosuz olarak
bağlanmasını sağlar. Erişim noktaları hücresel telefon kulelerine benzer bir mantıkla çalışır
yani bir konumdan diğerine geçilse dahi ağın kablosuz erişimi devam edebilir.

Şekil 1. 6: Kablolu LAN ve Kablosuz LAN’ın erişim noktası (AP) ile birleştirilmesi

Erişim Noktası (AP) alırken dikkat edilecek hususlar:

 Standartlar: Cihazın desteklediği kablosuz LAN standartları
 Modülasyon: Cihazın desteklediği modülasyon yöntemleri (OFDM)
 Veri transfer değerleri: Veri transferi yapabildiği hız değerleri
 Ağ bağlantısı tipi: Desteklediği ağ bağlantı tipi (Infrastructure ve Ad-hoc)
 Çalışma modları: Çalışabildiği kablosuz bağlantı modları (Erişim Noktası, AP-

to-AP Bridge, Point-to-MultiPoint Bridge, Wireless Client)
 Frekans bandı: Cihazın çalıştığı frekans aralığı (MHz olarak)
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 Verici çıkış gücü: Cihazın verici gücü (db olarak)
 Alıcı hassasiyeti: Cihazın alıcı hassasiyeti (db olarak)
 Dış anten tipi: Cihazın takılabilen anten tipi
 Ağ desteği: Cihazın kullanılabileceği ağlar ( server and Client)
 Güvenlik: Cihazın desteklediği güvenlik modları (64-bit, 128-bit 152-bit WEP

şifreleme, WPA vb.)
 Çalışma menzili: Cihazın iletişim kurabildiği menzili (kapalı alanda, açık

alanda)

1.4.3. Kablosuz İstemci

Kablosuz ağa katılabilen herhangi bir bilgisayara denir. Kablosuz istemci, istasyon
(STA) olarak da isimlendirilir. Kablolu ağa bağlanabilen çoğu cihaz, uygun kablosuz ağ
kartına (NIC) ve yazılıma sahipse kablosuz LAN’a da bağlanabilir. Kablosuz istemci sabit
veya hareketli olabilir.

Kablosuz istemci dizüstü bilgisayarlar, kişisel bilgisayar (PC), kişisel sayısal yardımcı
(PDA), yazıcılar, projektörler veya kablosuz ağ kartı (NIC, Network Interface Card) ile ağa
katılan herhangi bir cihaz olabilir. Kablosuz ağ kartları (NIC’ler) RF ve kızılötesi kullanarak
takılı bulunduğu cihaz ile erişim noktası (AP) arasındaki bağlantıyı sağlar.

1.4.3.1. Kablosuz Ağ Arayüz Kart

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kartı ile
dizüstü bilgisayar ve PCI(Peripheral Component Interconnect) ile masaüstü bilgisayar veya
diğer ağ cihazlarına kablosuz olarak erişebilir.

Kablosuz LAN’a ağ cihazlarını bağlayabilmek için cihazın kablosuz ağ kartının
olması gerekir. PCI ve PCMCI kartları üzerinde dâhilî alıcı verici anteni bulunur. Gerektiği
durumlarda güçlü antenlerin de takılabilmesi için üzerinde yuvası mevcuttur.

Çoğu dizüstü bilgisayarlar içerisine kablosuz bağlantı için standart olarak PCMCIA
kartı bulunmaktadır. Bu kart üzerinde dâhilî anten vardır. Ayrıca üzerinde ağ bağlantısının
durumunu gösterir bir LED bulunur.

Masaüstü bilgisayarlar için ise kablosuz ağ kartının (NIC’in) PCI yuvasına takılması
ile kablosuz ağa bağlanılabilir. Ayrıca masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için USB girişine
takılabilen kablosuz ağ adaptörleri kullanılır ancak anteni güçsüz olduğu için geniş alanlarda
çok etkili bir bağlantı sağlanamaz.

Kablosuz ağ kartı, bağlantı için uygun olan frekans spektrumunu (2.4 GHz veya 5
GHz) tarar ve bir erişim noktası veya başka bir kablosuz istemci ile iletişime geçer. Kablosuz
ağ kartı işletim sistemlerine yazılım güncellemesi olarak eklenebilir.
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Resim 1.22: Kablosuz ağ kartları

IEEE 802.11n standardında birden fazla antene sahip ağ kartları ile erişim noktaları
kullanılmaktadır. Bu standartta sinyal alışverişi MIMO teknolojisi ile gerçekleşir.

Resim 1.23: IEEE 802.11n kablosuz PCI ağ adaptörü çeşitleri

Bir masaüstü bilgisayara kablosuz ağ kartı takmak için aşağıdaki adımlar takip edilir.

1.Adım: Kablosuz ağ adaptörler bir CD ile birlikte gelir. Bu CD’nin içerisinde sürücü
ve adaptörü yapılandırmak için bir yardımcı program bulunur. Kablosuz PCI kartını
bilgisayara takmadan önce bu CD bilgisayara takılır ve sürücü yüklenir. Daha sonra yardımcı
program çalıştırılır. USB yerine PCI adaptör seçeneği seçilerek ağ kartının PCI slotuna
takılacağı belirtilir.

Resim 1.24: Kablosuz PCI ağ kartı
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2. Adım: Kasanın arka kısımdaki vidaları çıkartılıp kasa açılır.

Resim 1.25: Kasanın açılması işlemi

3. Adım: Kartı eklemeden önce kasanın arka kısmındaki metal plakanın çıkartılması
gerekir.

Resim 1.26: Metal plaka

Bazı kasalarda bu plaka vidalıdır. Vida tornavida yardımı ile çıkartılır. Bazı kasalarda
ise klipslidir. Vida çıkartıldıktan veya klips açıldıktan sonra bir pense yardımı ile metal plaka
yerinden çıkartılır.

Resim 1.27: Metal plakanın çıkartılması

4. Adım: Kablosuz PCI ağ adaptörünü bilgisayara takmak için kart, koruyucu çerçeve
ve levhalarından tutulur. Böylece çipler kasanın alt kısmına bakacak şekilde olur.
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Resim 1.28: Kablosuz ağ adaptörünün takılması

Daha sonra kart plakaya ve anakart üzerindeki slota yerleştirilir. Kartın anakarta tam
olarak oturması için kenarlarından bastırılır. Daha sonra kart bir vida ile anakarta sabitlenir.

Elimizde PCI express kartı var ise kart, anakart üzerindeki PCI express slotuna takılır.

Resim 1.29: PCI-Express slotu

5. Adım: Son olarak kablosuz PCI kartının anteni kasanın arkasındaki kart üzerindeki
yerine takılır ve kasa kapatılır.
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Resim 1.30: Antenin takılması

Bilgisayar çalıştırıldıktan sonra yeni takılan kartı bilgisayar tanıyacaktır ve ekranın sağ
tarafında bir uyarı mesajı gelecektir. Kablosuz sürücü zaten yüklü olduğu için bu uyarı
mesajı seçildiğinde işletim sistemi sürücüyü bulup yüklemiş olacaktır.

Resim 1.31: Yeni donanım kartı bulundu uyarı ekranı

Bir masaüstü bilgisayar, kablosuz USB adaptör ile kablosuz ağa bağlanılmak isteniyor
ise aşağıdaki adımlar takip edilir.

1. Adım: Öncelikle kablosuz USB adaptör ile gelen CD bilgisayara takılır adaptörün
sürücüsü ve yardımcı program bilgisayara kurulur.

2.Adım: USB adaptörü kasa üzerindeki herhangi bir USB portuna takılır. Fakat
kasanın arka kısmındaki USB girişine takılması kullanım açısından tercih edilir. USB ağ
adaptörünün kutusu içerisinde USB ara kablosu mevcuttur. USB adaptörü bu ara kablo ile
kasanın arkasına takılır. Daha sonra ekranın sağ alt köşesinde USB adaptörün bulunduğuna
dair uyarı mesajı gelir.
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Resim 1.32: Kablosuz USB adaptörünün bağlantısı

Bir bilgisayar, erişim olan bir kablosuz ağı algıladığı zaman ekranın sağ alt köşesinde
bir uyarı verir. Bu kısımda ağ simgesine tıklanıldığında erişim olan kablosuz ağların isimleri
(SSID) listelenir (Resim 1.33a). Burada istenilen ağın “Bağlan” butonu seçilir. Açılan
pencerede o ağın şifresi girilir (Resim 1.33b), “Tamam” seçilir ve kablosuz ağa bağlanılır.
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(a) (b)

Resim 1.33: Bir bilgisayarın kablosuz ağa bağlanması

Kablosuz ağ adaptörü alırken dikkat edilecek hususlar:

 Standartlar: Aygıtın desteklediği kablosuz LAN standartları
 Modülasyon: Aygıtın desteklediği modülasyon yöntemleri (OFDM)
 Veri transfer değerleri: Veri transferi yapabildiği hız değerleri
 Ağ bağlantısı tipi: Desteklediği ağ bağlantı tipi (Infrastructure ve Ad-hoc)
 Frekans bandı: Aygıtın çalıştığı frekans aralığı (MHz olarak)
 Verici çıkış gücü: Aygıtın verici gücü (db olarak)
 Alıcı hassasiyeti: Aygıtın alıcı hassasiyeti (db olarak)
 Dış anten tipi: Aygıtın takılabilen anten tipi
 Güvenlik: Aygıtın desteklediği güvenlik modları (64-bit, 128-bit 152-bit

WEP şifreleme, WPA, 802.x vb.)
 Çalışma menzili: Aygıtın iletişim kurabildiği menzili (kapalı alanda, açık

alanda)
 Uyumluluk: Çalışabildiği kablosuz LAN standartlı aygıtlar
 İşletim sistemi desteği: Windows 98SE/ME/2000/XP

1.4.4. Antenler

Antenler, erişim noktalarında veya kablosuz modemlerde kullanılır. Kablosuz cihazın
çıkış sinyali gücünü artırır. Kablosuz istemci gibi diğer cihazların sinyalini alır. Bir antenin
sinyal gücündeki artışa kazanç denir. Yüksek kazançlar genellikle yüksek iletim
mesafelerine çevrilir.
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Anten, elektromanyetik dalgaları yaymak veya yakalamak için kullanılan elektronik
devre elemanıdır. Antenler vericilere bağlı olarak kullanıldıklarında enerjilerini, frekansı
ayarlanabilir bir güç osilatöründen alır. Küçük bir kısmı ısıya çevrilip harcanan enerjinin geri
kalan bölümü, anten tarafından boşluğa yayılır. Alıcılara bağlı kullanılan antenler ise
boşluktaki elektromanyetik enerjiyi yakalayıp bunu bir transmisyon hattı vasıtasıyla alıcı
devreye iletmektir. Alıcı ve verici antenleri, fiziki özellikleri nazara alındığında farksızdır
hatta bir anten aynı anda hem alıcı hem de verici vazifesi görebilir.

Antenler, sinyal yayma biçimlerine göre “tek yöne açık (unidirectional)” ve “tüm
yöne açık (omnidirectional)” olmak üzere iki şekilde sınıflandırılır. Tek yöne açık antenler,
sinyal gücünü bir yöne verir. Tüm yönlere açık antenler sinyal gücünü tüm yönlere eşit
olarak verecek şekilde tasarlanmıştır.

Şekil 1.7: Tüm yöne açık anten tipi

Şekil 1.8: Tek yöne açık anten tipi

Tek yöne açık antenler tüm sinyali bir yöne vererek büyük iletim mesafeleri elde
edebilir. Tek yöne açık antenler normalde köprüleme uygulamalarında kullanılırken tüm
yönlere açık antenler erişim noktalarında, kablosuz modemlerde bulunur. Tek yöne açık
antenler 14 db’de çalışmaktadır. Tüm yönlere açık antenler 7 ve 5 db’de çalışmaktadır.
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