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Sumário



• Dispositivos móveis

• Comunicação sem fio

Introdução



• Interoperabilidade

• Necessidade de uma padronização

• Padrão IEEE 802.11  



• Características

o Taxa de transferência de 1Mbps e 2Mbps

o Protocolo CSMA/CA

o Norma: 

 Camada de enlace (MAC)

 Camada física (PHY)

• Arquiteturas 

o Infra-estruturada

o Ad hoc

Padrão IEEE 802.11



• Camada física

o Modulação: OFDM

o Intervalo de guarda

Padrão IEEE 802.11a



• Economia de banda

o Sobreposição espectral



• Também chamado de WiFi, é uma 

extensão do padrão original

• Características:

o Opera na faixa de 2.4GHz

o Taxa de transferência de 5.5 a 11Mbps

o Compatível com o padrão original

o Protocolo DSSS (Direct-Sequence Spread 

Spectrum)

Padrão IEEE 802.11b



o Modulação CCK (Complementary Code 

Keying)

Padrão IEEE 802.11b



• Arquiteturas:

o Ad hoc

o Computação móvel

• Problemas:

o Problemas de desempenho com usos de 

multimídia e outras aplicações populares

Padrão IEEE 802.11b



• Evolução do padrão IEEE 802.11b

• Características:

o Opera na mesma faixa que o IEEE 802.11b

o Modulações CCK e OFDM

o Oferece até 54Mbps de taxa de 

transferência

o Retransmite dados até não haver erros

o Retrocompatível com IEEE 802.11b

• Problema:

o Mesma limitação de distância do antecessor

Padrão IEEE 802.11g



• Características:

o Opera nas faixas de 2.4GHz e 5.0GHz

o Retro-compatível com os padrões anteriores

o Maior alcance de sinal

o Mais resistente a interferências externas

o Melhoria no Intervalo de Guarda

o Frame Aggregation e RIFS

• Problema:

o Alto custo

Padrão IEEE 802.11n



•MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)

o SDM (Spatial Division Multiplexing)

Padrão IEEE 802.11n



• Taxa de transferência:

Padrão IEEE 802.11n



Conclusão



1) Explique como funciona o protocolo CSMA/CA e o que o 

diferencia do protocolo CSMA/CD.

Perguntas



1) Explique como funciona o protocolo CSMA/CA e o que o 

diferencia do protocolo CSMA/CD.

• No CSMA/CA, para que uma transmissão seja realizada, 

o meio tem que estar livre. Para isso, quando uma 

transmissão vai ser feita, a estação avisa sobre a 

transmissão e em quanto tempo essa tarefa será 

realizada para que exista uma ordenação das 

transmissões entre diferentes dispositivos. A diferença é 

que no CSMA/CD a transmissão é feita independente se 

o meio estiver livre ou não. Caso ocorra uma colisão, a 

transmissão é cancelada e a informação restante é 

retransmitida.

Perguntas



2) Qual a importância do intervalo de guarda da modulação 

OFDM?

Perguntas



2) Qual a importância do intervalo de guarda da modulação 

OFDM?

• O intervalo de guarda é responsável por acabar com a 

Interferência entre Símbolos (ISI), que é a distorção de 

um sinal provocada por um símbolo sobre símbolos 

subsequentes.

Perguntas



3) Como trabalha a modulação CCK?

Perguntas



3) Como trabalha a modulação CCK?

• Ele trabalha dividindo o  espectro eletromagnético em 14 canais de 

aproximadamente 22MHz, com a maioria sobrepondo a outro, exceto 

os canais 1, 6 e 11.
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4) Explique qual problema há em comum entre os padrões b e g 

e porque ele ocorre.

Perguntas



4) Explique qual problema há em comum entre os padrões b e g 

e porque ele ocorre.

• O padrão g é uma evolução do padrão b, porém mantém 

as mesmas limitações, o que inclui a distância máxima 

até onde pode-se enviar dados e a perda de qualidade 

conforme se distancia da fonte do sinal.

Perguntas



5) Explique o que significa o acrônimo MIMO e qual a utilidade 

dessa tecnologia.
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5) Explique o que significa o acrônimo MIMO e qual a utilidade 

dessa tecnologia.

• MIMO significa Multiple-Input Multiple Output e é uma 

técnica de processamento de sinais para transmitir 

múltiplos fluxos de dados através de várias antenas para 

o transmissor e o receptor, explorando o uso de 

múltiplos sinais transmitidos para o meio físico sem fio e 

múltiplos sinais recebidos desse meio para aumentar o 

desempenho dos dispositivos sem fio.

Perguntas
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