
Como montar
sua rede sem fio
Conheça os
produtos e
os passos
necessários
para criar
uma conexão
wireless

Montar uma rede sem fio está cada vez mais fácil.

Os equipamentos têm preços em queda e a con-

figuração é mais simples do que se pensa. Veja como:

1) ROTEADOR • A primeira coisa que você precisará

é de um roteadorwireless [confira comparativo na

reportagem Corte os fios}. Esse equipamento será o

pivô da rede, distribuindo o sinal de rádio para todos os

computadores. Ele tambémseráconectadoao modem,

que é o responsável por acessar a internet. A tecnolo-

gia mais popular é o Wi-Fi e o padrão do momento é o

802.11g.Apesardea maioria dosfabricantesfornecer

equipamentos nesse padrão, alguns ainda produzem

o padrão 802.11b, que tem a velocidade de 11 Mbps.

Para acesso à internet você não sentirá diferença. Mas

para trocar dados entre os computadores da sua rede,

a velocidade cai de modo significativo.

2) CONEXÃO «Verifique se seu notebookjá possui

acesso wireless. Caso não tenha, será necessário

adquirir um adaptador USB ou um PC Card - que

devem ser compatíveis com o padrão 802.11g. Mas se

você não tem notebooks e sim desktops (e não quer

utilizar um adaptador USB), pode conectá-los à rede

sem fio com o uso de placas com barramento PCI.

Importante dizer que esses adaptadores e placas

devem ter seus respectivos softwares instalados.

3) ACESSOÀINTERNET» Como se conectarà inter-

net? Para isso, será necessário um modem ADSL

(geralmente fornecido pela operadora que você con-

tratou para acesso em banda larga]. Um cabo comum

de rede será necessário para ligar o modem ao rote-

ador wireless, na porta WAN. Esse é o único cabo de

rede que será necessário.

Agora, basta configurar o roteador. Um endereço

especialéfornecido com o produto (verifique o manu-

al). Digite esse endereço no navegadore pronto. Ele

exibe as configurações. Há várias opções que pode-

rão serverificadas e testadas adiante. Para a confi-

guração de internet, escolha DHCP, para que você

pegue o número de IP automaticamente. Para confi-

gurarsua rede local, escolha também a opção pela

qual o roteadorfornecerá os endereços para os com-

putadores dentro da sua casa. Os dispositivos wire-

less irão se conectar automaticamente ao roteador

e acessar a internet. Lembre-se que, para que os

computadores da sua rede se comuniquem, é neces-

sário compartilhar os drives ou diretórios desejados

- basta clicar com o botão direito sobre eles e habili-

taro compartilhamento.

4) SEGURANÇA • Como sua rede não tem mais fios,

qualquer notebook que esteja ao alcance dela poderá

usar sua conexão. Nas configurações do roteador é

possível escolher uma chave de criptografia. Escolha

uma boa senha (Saiba mais sobre segurança na repor-

tagem Proteja sua rede sem fio).

5) BARREIRAS* O alcance pode serde até 100 metros

ao redor da antena do roteador. Entretanto, é bom

saber que barreiras como paredes, vidros e até plan-

tas diminuem consideravelmente o sinal. Por isso, é

interessante deixar os roteadores em lugares altos e

sem obstáculos. Os fabricantes também dispõem de

acessórios que permitem aumentar o alcance. •
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