
stá pintando uma novidade que vai colocar
todo mundo no século 21. É o MIMO (sigla
de Multiple In, Multiple Out), tecnologia
sem fio que permite a sobreposição de
sinais em ambientes 802.11g. Trata-se do
avanço fundamental embutido no já pro-

posto padrão 802.11n, que só estará disponível por volta
de 2006. Mas há um detalhe: essa tecnologia já está na
praça, em roteadores vendidos como um 802.11g turbi-
nado. No caso da Linksys, o nome é 802.11g com SRX.
Dentro dele está o código MIMO. O aparelho é na essên-
cia uma versão do 802.11n, embora o padrão ainda não
exista. O produto promete velocidade de 8x e alcance de
3x em relação ao 802.11g. Qualquer fornecedor que use
agora a expressão "802.11n" será excluído da organiza-
ção dos fabricantes de Wi-Fi. Até a tentativa de criar um
dispositivo chamado "802.11 pré-n" quase pôs a Linksys
em apuros. O produto da Linksys e outros roteadores e
pontos de acesso MIMO são compatíveis com alguns já
existentes e funcionarão bem no futuro com o 802.11n.
Se você está comprando equipamento sem fio, escolha
produtos MIMO desde já. A transmissão vai ficar mais
confiável até para os padrões mais antigos. O 802.11b
funciona melhor em ambiente MIMO. Há poucos dias ins-
talei um roteador desses em minha casa. Antes havia um
monte de zonas mortas. Agora, o sinal se distribui por
igual, e forte, em toda a casa. A velocidade fica um pouco
abaixo de 250 Mbps. É um desempenho impressionante
- mas não esqueça: será mais rápido no futuro.

Acredita-se que essa tecnologia vai se tornar parte do
padrão WiMax, que deve distribuir conectividade por
toda parte. Dispositivos menores, como videocassetes e
DVD players, também vão usar o MIMO. Nessa área, a
grande tendência é a IPTV - o sinal de televisão que
chega via IP, ou seja, pela internet. Empresas dos EUA e
da Ásia estão desenvolvendo esquemas para distribuir
TV por internet, seja utilizando um fluxo de 10 Mbps, seja
na base do download-and-play. Neste último caso, o pro-

grama é baixado para o aparelho de vídeo ou para o HD
do micro, e o usuário o executa quando quiser.

Na Suécia, a Ericsson está trabalhando com essa tec-
nologia e vê nela o futuro da televisão. Já existem no país
serviços de 1PTV que oferecem até o sinal de HDTV num
fluxo sem fio de 25 Mbps. É sensacional. A palavra-chave,
aqui, é "triple-play". Significa que dados, vídeo e voz vão
chegar através de links sem fio. A parte de dados já
temos; a IPTV está a caminho; e é só uma questão de
tempo para todos usarmos algum tipo de VolP (voz

sobre IP). Na Suécia e nos
EUA, as pessoas vêm ado-
tando o Skype VolP para
a comunicação PC a PC.

Mas para isso funcionar
as conexões precisam se
tornar mais rápidas. Mes-
mo o download-and-play
exige o mínimo de l Mbps.
Há ainda outra pedra no
caminho: as empresas de
Hollywood não gostam de
ver filmes circulando na

internet. Se o progresso parasse hoje, esse pessoal fica-
ria muito feliz. Aliás, eles já estão buscando formas de
frear as tecnologias de HD-DVD com esquemas de pro-
teção contra cópia. Isso piora com o chamado "broadcast
flag". É um código embutido na transmissão que desliga
todo dispositivo de cópia. Entre eles provavelmente
está o PVR - sigla de personal video recorder, o grava-
dor de vídeo pessoal.

O PVR é usado para gravar programas que vão ser vis-
tos depois, saltando os comerciais. Aqui nos EUA houve
até a tentativa de aprovar uma lei proibindo saltar os co-
merciais! É sério. Não se sabe como isso seria implemen-
tado, mas a simples idéia mostra como as coisas estão
ficando loucas. Suspeito que as redes e o entretenimen-
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to doméstico vão dar o que falar no próximo ano.

Fonte: Info Exame, ano 20, n. 230, p. 34, maio 2005.




