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Redes Wireless 



Interferências 



Access-Point / ROUTER Wireless



Ponto de Acesso

 Numa rede wireless, o hub é substituído pelo ponto 

de acesso (access-point em inglês). Ele tem 

basicamente a mesma função: retransmitir os pacotes 

de dados, de forma que todos os micros da rede os 

recebam. Em geral os pontos de acesso possuem uma 

saída para serem conectados em um hub tradicional, 

permitindo que você "junte" os micros da rede com 

fios com os que estão acessando através da rede 

wireless, formando uma única rede. 



Placa de Redes Wireless 



Faixa

 operando na faixa de 2.400 a 2.483,5 mHz (dependendo 

da regulamentação de cada país), e uma especificação com 

opção para infravermelho. 

 CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Avoidence). 



802.11b

 Existem três padrões diferentes de rede wireless em uso. 

O primeiro (e mais comum) é o 802.11b, onde a rede 

opera a uma taxa teórica de 11 megabits. 



802.11a

 O seguinte é o 802.11a, que ao contrário do que o nome dá a 
entender, é mais recente que o 802.11b. As redes 802.11a são 
mais rápidas (54 megabits) e são mais resistentes a 
interferências, pois operam na faixa de freqüência dos 5 GHz, 
ao invés dos 2.4 GHz usados no 802.11b. A desvantagem é 
que, pelo mesmo motivo (a freqüência mais alta), o alcance das 
redes 802.11a é menor, cerca de metade que numa rede 
802.11b. As placas 802.11a são relativamente raras e, como a 
maioria é capaz de operar nos dois padrões, muitas delas 
acabam operando a 11 megabits, juntando-se a redes 802.11b 
já existentes. 



802.11g

 Finalmente, temos o 802.11g, o padrão atual. Ele junta o 
melhor dos dois mundos, operando a 54 megabits, como no 
802.11a e trabalhando na mesma faixa de freqüência do 
802.11b (2.4 GHz), o que mantém o alcance inicial. Para que a 
rede funcione a 54 megabits, é necessário que tanto o ponto 
de acesso, quanto todas as placas sejam 802.11g, caso 
contrário a rede inteira passa a operar a 11 megabits, a fim de 
manter compatibilidade com as placas antigas. Muitos pontos 
de acesso permitem desativar este recurso, fazendo com que 
as placas de 11 megabits simplesmente fiquem fora da rede, 
sem prejudicar o desempenho das demais. 



Dual-band

 Existem ainda as placas dual band, que são capazes de 

transmitir simultaneamente usando dois canais diferentes, 

dobrando a taxa de transmissão. Uma placa de "108 

megabits" é na verdade uma 802.11g dual-band. 



Ethernet Wireless

 As redes wireless também são redes Ethernet e 

também usam o TCP/IP. Mas, além da configuração 

dos endereços IP, máscara, gateway, etc., feita da 

mesma forma que numa rede cabeada, temos um 

conjunto de parâmetros adicional. 

 A configuração da rede wireless é feita em duas 

etapas. Primeiro você precisa configurar o ESSID, 

canal e (caso usada encriptação) a chave WEP ou 

WPA que dá acesso à rede. 



ESSID
 O ESSID é uma espécie de nome de rede. Dois pontos de acesso, instalados na 

mesma área, mas configurados com dois ESSIDs diferentes formam duas 
redes separadas, permitindo que a sua rede não interfira com a do vizinho, por 
exemplo. Mesmo que existam várias redes na mesma sala, indicar o ESSID permite 
que você se conecte à rede correta. 

 Em seguida temos o canal que, novamente permite que vários pontos de acesso 
dentro da mesma área trabalhem sem interferir entre si. Temos um total de 16 
canais (numerados de 1 a 16), mas a legislação de cada país permite o uso de apenas 
alguns deles. Nos EUA, por exemplo, é permitido usar apenas do 1 ao 11 e na 
França apenas do 10 ao 13. Esta configuração de país é definida na configuração do 
ponto de acesso. 

 O ESSID sozinho provê uma segurança muito fraca, pois qualquer um que soubesse 
o nome da rede poderia se conectar a ele ou mesmo começar a escutar todas as 
conexões. Embora o alcance normal de uma rede wireless, usando as antenas 
padrão das placas e pontos de acesso normalmente não passe de 30 ou 50 metros 
(em ambientes fechados) usando antenas maiores, de alto ganho e conseguindo uma 
rota sem obstáculos, é possível captar o sinal de muito longe, chegando a 2 ou até 
mesmo 5 KM, de acordo com a potência do seu ponto de acesso. 

 Como é praticamente impossível impedir que outras pessoas captem o sinal da sua 
rede, a melhor solução é encriptar as informações, de forma que ela não tenha 
utilidade fora o círculo autorizado a acessar a rede.



WEP WPA
 Existem atualmente três padrões de encriptação, o WEP de 64 bits, WEP 

de 128 bits e o WPA, o padrão mais recente e considerado mais seguro. 

 Embora nenhum dos três seja livre de falhas, elas são uma camada essencial 
de proteção, que evita que sua rede seja um alvo fácil. É como as portas de 
uma casa. Nenhuma porta é impossível de arrombar, mas você não gostaria 
de morar numa casa sem portas. 

 Ao usar WEP, você define numa chave de 10 (WEP de 64 bits) ou 26 (WEP 
de 128 bits) caracteres em hexa, onde podem ser usados números de 0 a 9 
e as letras A, B, C, D, E e F. Também é possível usar caracteres ASCII 
(incluindo acentuação e todo tipo de caracteres especiais); neste caso as 
chaves terão respectivamente 5 e 13 caracteres. 

 A regra básica é que os micros precisam possuir a chave correta para se 
associarem ao ponto de acesso e acessarem a rede. Em geral os pontos de 
acesso permitem que você especifique várias chaves diferentes, de forma 
que cada micro pode usar uma diferente. 



Placa PCI

 Características:
-Segurança de rede sem fio 
de até 128-bit WEP
-Alta velocidade de conexão 
sem fio para seu PC
-Fácil instalação
-Requer base de acesso sem 
fio Clone ou similar padrão 
IEEE 802.11g ou IEEE 
802.11b



Router Wireless 802.11g 54Mbps - 3Com
 Especificações:

-Usuários suportados: até 253 usuários simultâneos (128 "conectados" de maneira 
Wireless)
-Total de portas: 4 portas LAN 10/100 auto-sense para conexão de usuários com fio e 
1 porta WAN auto-sense para conexão ao Modem (Cable ou xDSL) 
-Conformidade aos padrões: Certificado Wi-Fi, Certificado WPA, IEEE 802.11b, 802.11g
-Taxas de transferência: 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps/ 802.11b: 11, 5.5, 2, 1 Mbps
-Faixa de freqüência Wireless: 2.4 - 2.4835 GHz
-Alcance de operação: até 100 metros (ambientes internos) e até 300 metros (ambientes 
externos com as antenas que acompanham o produto)
-Suporte de protocolo: endereçamento IP dinâmico ou estático IPCP, roteamento de IP (RIP 1 e 
2), NAT/PAT (com TCP, UDP), PAP, PPCP, PPTP/PPPoE, SNTP
-Segurança: filtragem de URL ou teclado, listas de controle de acesso de permitir/negar, 
Broadcast SSID desabilitado, filtro de endereço MAC, encriptaçãoWPA 256-bits, encriptação de 
chave compartilhada WEP 40/64 bit e 128 bits
-Configuração e gerenciamento: interface com usuário baseada em navegador com 
descobrimento de dispositivo, wizards simples de configuração e configurações padrão
-Leds indicadores: energia/ status do link da porta LAN, velocidade e atividade/ status do link da 
porta WLAN, atividade/ Alerta/Diagnósticos 
-Aprovações de agências reguladoras:
Segurança: UL 1950, EN 60950; CSA 22.7 #950, IEC 60950
Ambiental: EN 60068 (IEC 68) UL Listed CSA certified
-Alimentação: 110V



Adaptador PCMCIA Wireless 

54Mbps - 802.1g - TRENDnet
 Características Técnicas:

-Compatível com padrão de rede wireless IEEE 802.11g (54Mbps) e 802.11b (11Mbps); -
Freqüência de 2.4Ghz com o cumprimento dos requisitos mundiais;
-Padrão PCMCIA CardBus tipo II com suporte a ?Hot Swap? (instalar e desinstalar com a 
máquina funcionando) e verdadeiramente Plug&Play;
-Mudança dinâmica da velocidade entre 54, 48, 36, 24, 18, 9 e 6Mbps para padrão 802.11g;
-Mudança dinâmica de velocidade entre 11, 5.5, 2 e 1Mbps para padrão 802.11b;
-Suporta arquitetura de rede com infra-estrutura (vários usuários) ou ponto a ponto (Ad-
Hoc);
-Suporte para Windows 98(SE), ME, 2000 e XP;
-Proporciona grande segurança na transmissão de dados com criptografia de 64/128 bits WEP 
(Wired Equivalent Privacy) e Passphrase;
-Suporta acesso protegido Wi-Fi (WPA);
-Performance e confiabilidade garantida com baixa interferência e alta sensibilidade; -Dupla 
antena diversificada integrada em microship interno;
-Capacidade de cobertura de 35mts. a 100mts. (em ambiente interno) ou 100mts. a 300mts. 
(em ambiente externo);
-Incluí inicialização simplificada e utilitários para diagnóstico.



Adaptador Wireless Lan USB



PCMCIA Wireless 802.11g - 54-108Mbps -

3Com






