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F
ios, muitos fios. Basta olhar atrás da tele-
visão, do aparelho de som ou do computa-
dor para encontrar metros e mais metros
de cabos emaranhados.

Além da bagunça e da poluição visual,
os fios decididamente limitam os movimentos. Para
felicidade geral, no entanto, é cada vez maior a ofer-
ta de produtos e serviços wireless. Exemplos não fal-
tam. É possível pegar o notebook, levar para qual-
quer canto da casa e navegar na internet. Checar e-
mails? Com o Blackberry, dá para pôr a correspon-
dência eletrônica em dia até mesmo no táxi. As fo-
tos clicadas na câmera vão diretamente para o com-
putador ou a impressora. Isso sem contar os tecla-
dos e mouses desconectados dos computadores e,
mais recentemente, os aparelhos de VolP com tecno-
logia Bluetooth e os sistemas de home theater com
caixas de som que se comunicam por infravermelho.

O uso de redes sem fio tomou impulso com a popu-
larização dos hotspots, os locais públicos que propor-
cionam acesso Wi-Fi à internet. Inicialmente, os hots-
pots eram comuns apenas em estabelecimentos como
aeroportos e hotéis. Atualmente, podem ser encontra-
dos em locais tão distintos quanto a rodoviária Tietê,
em São Paulo, e o Palácio do Planalto, em Brasília. A
Vex, empresa especializada na implementação desse
tipo de serviço, já soma 800 hotspots no Brasil (veja
endereços em www.pcworld.com.br/vex), contra 550 no
ano passado. "Devemos atingir 1.200 pontos até o fi-
nal de 2007", estima Eduardo Gaspar, diretor de de-
senvolvimento de negócios da empresa. Em número de
usuários, a companhia totaliza 100 mil cadastros.

A Telefônica, por sua vez, já implantou mais de 500
pontos do Speedy Wi-Fi (confira a lista em www.
pcworld.com.br/speedywi-fi) em aproximadamente 40
cidades do Estado de São Paulo e sete aeroportos de
outros estados. Segundo dados da consultoria IDC, o
Brasil deve partir de 1.639 hotspots em 2005 para
3.944 no próximo ano. Mundialmente, serão mais de
260 mil endereços públicos com acesso à internet sem
fio em 2009, o dobro do registrado em 2005.

A libertação dos fios é respaldada também por ou-
tros fatores. A queda nos preços dos notebooks é uma
delas. Os portáteis já podem ser adquiridos por menos
de 3 mil reais, e estima-se que 70% deles já saiam de
fábrica com capacidade de acessar redes Wi-Fi. Outros
produtos de conectividade sem fio também estão bem
mais acessíveis. Há um ano, um pequeno estabeleci-

Esta é a previsão
de crescimento do número de
hotspots no Brasil entre
2005 e 2007, segundo a IDC

mento que quisesse instalar os equipamentos forneci-
dos pela Vex para proporcionar banda larga sem fio aos
seus clientes não gastava menos de 2 mil reais. Atual-
mente, com o pacote Vex Box, isso já é possível com
um investimento de 350 reais, fora os custos com pro-
vedor de acesso.

"As pessoas também estão descobrindo que ter
uma rede sem fio em casa é barato e seguro", anali-
sa Emerson Yoshimura, gerente regional da Linksys
para o Cone Sul, empresa que espera crescimento de
120% nas vendas de produtos como access point, pla-
cas PCMCIA e adaptadores wireless neste ano. "Tri-
plicamos as vendas de equipamentos destinados à
criação de redes sem cabos no primeiro trimestre de
2006", destaca Rodrigo de Ia Fuente, gerente de mar-
keting da fabricante de produtos para conectividade
D-Link. Segundo Fuente, isso se deve basicamente
à procura de usuários domésticos e pequenas empre-
sas. De acordo com o executivo, o crescimento do
mercado está diretamente ligado à utilização de ban-
da larga, e há um grande potencial de crescimento.
"No momento, apenas entre 5% e 7% dos assinan-
tes de internet em alta velocidade utilizam tecnolo-
gias wireless", calcula o executivo. Segundo dados
do Ibope/XNetRatings, o número de pessoas com
acesso à web em residências chegou a 21,2 milhões
(13,4 milhões ativos) no mês de abril, sendo 12,2 mi-
lhões (58%) delas com conexões de alta velocidade.

Nas páginas a seguir, você vai conhecer um pou-
co mais as tecnologias que estão tornando as comu-
nicações sem fio uma realidade no Brasil e no mun-
do, ficar por dentro das novas tendências de conec-
tividade e escolher os produtos que vão servir de ba-
se para a sua rede wireless.

140%



Usuário de uma rede doméstica sem fios há dois anos, o gerente de pro-

jetos e vendas Cicero Ramiro de Assis Filho tem um ritual diário. Tanto

pela manhã quanto à noite, ele conecta seu notebook à web por meio

de uma rede Wi-Fi, em um total de quatro horas diárias. "Quando acor-

do, antes mesmo de escovar os dentes, já ligo o laptop para verificar os

e-mails", conta ele, que utiliza o Compaq HP nX9005 em vários pontos

da casa. Com o portátil, o executivo também confere as notícias do dia,

conversa com os amigos no MSN Messenger e realiza ligações por VolP,

fazendo uso do software Skype. Em seu escritório, a oferta de conexão

móvel continua, com um access point que conecta à internet seis com-

putadores de funcionários e equipamentos dos visitantes. Terminado o

expediente, depois de enviar uma série de e-mails de negócios, ele mal

chega em casa e já acessa a rede wireless em busca de respostas aos

seus contatos. "Sem as facilidades oferecidas pela tecnologia sem fio,

minha produtividade cairia muito", acredita.

Acesso garantido
onde você estiver
As tecnologias que você pode
usar agora e as tendências da
comunicação sem fio que devem
marcar presença nos próximos anos

W i-Fi, WiMax, Bluetooth, UWB, ZigBee, CDMA 1xEV-DO...

Para explorar o que há de melhor no mundo sem fio,

é preciso conviver com uma verdadeira sopa de letri-

nhas. Muitas dessas tecnologias já estão em uso e algumas de-

vem chegar ao mercado em larga escala apenas nos próximos

anos. Para 2006 e 2007, a grande aposta de fabricantes como

Intel e Samsung é o WiMax, já em uso no Brasil.

Segundo Eduardo Prado, consultor especializado em redes

wireless, o mundo sem fio pode ser dividido em quatro cate-

gorias: WMAN, WPAN, WLAN e WWAN.

A WLAN (Wireless Local Área Network) é a categoria que

reúne o popular Wi-Fi (de Wireless Fidelity), com as especifi-

cações 802.llx. Padrão utilizado nos hotspots pelo mundo

afora, o Wi-Fi cobre uma área inferior a 100 metros e conta

com várias freqüências e velocidades. Os formatos a e b, por

exemplo, trabalham com 5 GHz e 2,4 GHz e atingem 54 Mbps

e 11 Mbps, respectivamente. Atualmente, a versão 802.llg,

que trabalha na freqüência de 2,4 GHz com taxas de trans-

missão de 54 Mbps, é a mais utilizada no Brasil, mas novos

produtos, como os da família 802.lln, com homologação pre-

vista para até 2007, começam a chegar ao mercado, trazen-

do a promessa de velocidades de até 540 Mbps (leia quadro

Tecnologia em versão beta).

A família WMAN (Wireless Metropolitan Área Network) co-

bre grandes áreas e tem como principal tecnologia o WiMax,

com versões fixa e móvel (802.16d e 802.16e). A expectativa

em relação a essa tecnologia é grande. Tanto que vários fabri-

cantes realizam testes no momento. O entusiasmo é justificá-

vel. Com taxas de transmissão que, teoricamente, chegam a 75

Mbps e alcance de até 50 quilômetros, o padrão WiMax é uma

versão melhorada do Wi-Fi, já amplamente adotado na monta-

gem de redes sem fio com alcance máximo de 100 metros.

"Em vez de ficar restrito ao espaço do hotspot, o usuário

tem uma grande área de cobertura", destaca Ronaldo Miran-

da, diretor de mobilidade e comunicação da Intel. A empresa



realiza testes com o WiMax desde 2004, com o primeiro pilo-

to realizado em Brasília. O projeto da Intel já envolveu testes

em Ouro Preto (MG), Mangaratiba (RJ), Belo Horizonte (MG)

e São Paulo, sempre em parceria com entidades de ensino e

governos. "Por seu alcance, essa tecnologia tem grande poten-

cial para projetos de inclusão digital", destaca Miranda.

Segundo o executivo da Intel, o Brasil está no primeiro es-

tágio da tecnologia, quando o acesso ainda é fixo. "A segun-

da fase, que é a da mobilidade, acontecerá em 2007 com a

oferta de portáteis que incorporem a tecnologia WiMax do

mesmo modo como acontece hoje com o Wi-Fi", explica. Nes-

se estágio, o usuário poderá deslocar-se sem experimentar

perdas de sinal. De acordo com dados da consultoria Mara-

vedis, o Brasil terá 768 mil assinantes de serviços WiMax em

2010, 70% deles da tecnologia móvel, que possivelmente se-

rá predominante entre os usuários domésticos. A versão fixa

encontrará maior espaço nas empresas.

O provedor de acesso à internet em banda larga Neovia,

de São Paulo, que desde o início de sua operação no Brasil,

em 2002, adotou a transmissão wireless por rádio, já ofere-

ce a opção de WiMax fixo. Os testes começaram há um ano

e meio. Atualmente, um terço de seus 35 mil assinantes be-

neficiam-se da tecnologia. Suas antenas cobrem áreas de até

20 quilômetros e são instaladas em empresas ou condomí-

nios com pelo menos 20 usuários. O edifício recebe, então, o

equipamento que capta o sinal. Seus planos de acesso têm

preços a partir de 39,90 reais e velocidade entre 300 Kbps e

32 Mbps (plano corporativo).

"O WiMax oferece benefícios muito grandes à operadora e

ao consumidor, pois permite levar o sinal a locais onde não

há oferta de banda larga por um preço viável", destaca Mau-

ricio Coutinho, presidente da Neovia. Sem ela, o Grupo Usi-

man, de São Paulo, teria enfrentado problemas. A companhia

metalúrgica, que tem 65 funcionários, mudou-se para o bair-

ro de Jurubatuba em dezembro de 2005 e não contava com

opções de acesso à internet como ADSL ou cabo na região.

"O acesso à web é muito importante para nossa empresa, pois

recebemos pedidos por e-mail e nosso departamento finan-

ceiro faz pagamentos pela internet", afirma Cássia Lira Por-

tugal, gerente da área financeira do grupo, que é cliente da

Neovia. No segundo semestre do ano, o provedor deve lançar

a antena indoor, que permitirá a oferta individual do serviço

de acesso à internet em banda larga sem fio. A Neovia tam-

bém realiza testes com a versão móvel do WiMax, com pre-

visão de oferta em pequena escala até o final do ano.

A Samsung, que se associou ao WiMax Fórum em 2004,

"pulou" a etapa fixa da tecnologia e apostou suas fichas, des-

Na butique Daslu, em São Paulo, os clientes contam com dez handhelds

conectados a uma rede Wi-Fi para consultar preços de produtos e elaborar

listas de casamento. A rede wireless também oferece acesso a dez note-

books da administração, e é utilizada em eventos como festas, desfiles e

lançamentos promovidos no local. A tecnologia adotada é a chamada

pré-n, com equipamentos da Linksys. Essa tecnologia segue a especifi-

cação de BDE.Tln, ainda em fase de regulamentação pela Wi-Fi Alliance,

com alcance de sinal até quatro vezes maior que o oferecido pelos equipa-

mentos BOEUg. "G uso desse tipo de produto aumentou o raio de alcance

do sinal, principalmente em locais com barreiras, e tornou o acesso mais

estável", avalia Vagner Rodrigues, administrador de redes da Daslu. Segun-

do ele, antigamente eram necessários até cinco pontos de acesso por an-

dar para cobrira área desejada - a loja Daslu tem 17 mil metros quadrados,

"Com os equipamentos n, utilizamos apenas dois em cada piso", explica.



Quando um dos 100 funcionários da produtora Videoempire acessa a

internet, ele está usando a rede WiMax de 2 Mbps da Neovia. Essa rede

também é usada pela empresa, com sede em Barueri, na Grande São

Paulo, para funções como VPN, VolP, transações online e transmissão

de conteúdo em streaming. "G WiMax oferece um link bem estável, que

é importante para nossos serviços", conta Marcelo Conti Mairena, dire-

tor de tecnologia da empresa. Essa confiabilidade será fundamental na

implantação, até o final deste mês, de um sistema de ERP que está sen-

do desenvolvido internamente e será acessado por browser. Esse siste-

ma de gestão permitirá, por exemplo, que os fornecedores da produto-

ra atualizem seus dados diretamente para participar de concorrências.

A infra-estrutura da Videoempire é um bom exemplo de convivência en-

tre WiMax e Wi-Fi. Para oferecer maior mobilidade aos seus diretores e

representantes, a empresa também conta com uma rede sem fio BOS.IIg

para conectar dez notebooks e quatro handhelds. Assim, os profissio-

nais conseguem acessar todas as informações de que precisam em

qualquer ponto do escritório.

de o início, na versão móvel. "Nosso objetivo nessa iniciativa

sempre foi a mobilidade", explica Rufino Carneiro, gerente exe-

cutivo comercial da Samsung. Em parceria com a provedora

de serviços TVA, a fabricante pretendia realizar nos meses de

maio e junho testes pré-comerciais com a nova plataforma. Se-

gundo as empresas envolvidas, São Paulo deve ser a primeira

cidade fora da Coréia do Sul a comercializar essa conexão de

banda larga sem fio móvel. A idéia é avaliar a conexão em um

ambiente densamente povoado, com a instalação de três cé-

lulas no centro de São Paulo e na região da Avenida Paulista.

Com a nova tecnologia, as empresas esperam oferecer cone-

xões de 3 Mpbs por usuário, mobilidade de até 120 Km/h, re-

cursos como acesso à internet e funções de telefonia. Tudo ain-

da no segundo semestre de 2006.

DOMÍNIO NAS GRANDES ÁREAS
Segundo Brendan Conroy, analista de telecomunicações da

consultoria IDC, a grande disputa entre as tecnologias wire-

less no Brasil nos próximos anos será travada entre o WiMax

e a 3G (terceira geração), adotada pelas provedoras de tele-

fonia celular. "Operadoras como Vivo, Tim e Oi já investiram

em GSM/EV-DO. Para fazer o upgrade para 3G, basta que in-

vistam em uma infra-estrutura que complemente a rede

atual", explica Conroy. De acordo com ele, para a implemen-

tação do WiMax, elas teriam de começar do zero, com novos

equipamentos e treinamento de suas equipes.

As tecnologias de banda larga utilizadas nos telefones ce-

lulares fazem parte da família WWAN (Wireless Wide Área Net-

works). Entre os representantes dessa categoria no Brasil es-

tão o CDMA 2000 1xEV-DO, utilizado pela Vivo no serviço Zap

3G (Veja quadro Conexão na estrada), que promete velocida-

de de transmissão de até 2,4 Mbps, e as tecnologias EDGE e

GPRS, adotadas por operadoras como Claro e Tim, mas com

velocidades máximas bem mais limitadas - até 384 Kbps e

115 Kbps, respectivamente. Em comparação com o Wi-Fi, as

tecnologias de comunicação sem fio por celular são mais ca-

ras, mas muito mais práticas. Não é preciso "caçar" o hots-

pot mais próximo para navegar na internet, por exemplo. Des-

de que você esteja na área de cobertura, basta conectar a pla-

ca no notebook para ter acesso até mesmo de dentro de um

carro em movimento.

Quando comparada ao WiMax móvel, a briga fica mais di-

fícil para os celulares. Além da mobilidade, essa vertente da

tecnologia WiMax anuncia maior alcance e velocidade de

transmissão de dados. "O WiMax é uma grande promessa,



mas precisa demonstrar que, efetivamente, funciona", ava-

lia Celedonio von Wuthenau, diretor executivo para a Amé-

rica Latina do CDG (CDMA Development Group). Segundo

ele, o padrão CDMA 2000 destaca-se pela qualidade de

transmissão e já conta com 24 milhões de assinantes so-

mente na América Latina.

Febre nos Estados Unidos, onde figura como o PDA mais

vendido, o BlackBerry é uma das opções oferecidas no Bra-

sil para quem quer estar sempre conectado. Lançado pela

Tim para o mercado corporativo em janeiro de 2005, esse

smartphone já está ao alcance do consumidor comum e das

pequenas empresas, com planos mensais a partir de R$

69,90 (o aparelho sai por 1.500 reais). O BlackBerry 8700g

utiliza tecnologias GPRS e EDGE, com velocidade de cone-

xão de até 200 Kbps. Não chega a ser um acesso rápido, mas

é uma solução interessante de mobilidade. Com o aparelho

e os serviços oferecidos pela TIM, é possível navegar na in-

ternet, receber e enviar e-mails e visualizar arquivos dos pro-

gramas Excel, Word e PowerPoint, PDFs e imagens em JPG.

A operadora cobre 2.360 cidades no Brasil, sem falar na op-

ção de roaming internacional.

Grupo que reúne as tecnologias pessoais de curto alcan-

ce, a WPAN, sigla de Wireless Personal Área Network, inclui

o Bluetooth (padrão 802.15.1), muito utilizado para a troca

de dados entre dispositivos como celulares, handhelds e com-

putadores. Seu raio de alcance é de cerca de 10 metros. Ou-

tro exemplo de, WPAN é o ZigBee, formato compatível com o

padrão 802.15.4 e apoiado por empresas como Motorola, Phi-

lips e Samsung. Com essa tecnologia será possível, por exem-

plo, controlar vários dispositivos e funções de uma casa, co-

Tecnologia em versão beta
Padrão BOE.IIn ainda não foi aprovado.
Vale a pena adotar os produtos pré-n?

Próximo passo da família BOE.IIx, o padrão n não deve ser aprovado

até o final deste ano pelo IEEE (Institute of Electrical and Electronics

Engineers). O organismo rejeitou, em maio, o chamado Draftl do pa-

drão que promete velocidades até 12 vezes superiores. Mesmo assim,

já existem produtos no mercado baseados nesse esboço, o chamado

"pré-n". Como um programa em versão beta, o uso desses equipamen-

tos traz algumas implicações que precisam ser consideradas na hora

da implantação: não há garantia de compatibilidade ou atualização pa-

ra a versão final do BOS.Íln, e o melhor desempenho é garantido ape-

nas em redes cujos componentes sejam do mesmo fabricante. Até

mesmo a performance, por sinal, desperta dúvidas. Testes conduzidos

pela edição americana de PC WORLD mostraram que pode ser melhor

esperar pelo amadurecimento da plataforma. As avaliações com equi-

pamentos pré-n mostraram, na maioria dos testes, velocidades infe-

riores às de um produto 802.11g com tecnologia MIMO.

mo ar-condicionado, sistema de iluminação ou de seguran-

ça. Ainda em fase de aprimoramento, o ZigBee oferece bai-

xo consumo de energia (uma bateria dura mais de cem dias)

e tem raio de alcance entre 10 metros e 100 metros. Apon-

tada como a sucessora do Bluetooth, a UWB (Ultra Wide

Band) é uma plataforma ainda em fase de homologação. Os

equipamentos que seguem as especificações UWB deverão

proporcionar altas velocidades de transmissão - algo em tor-

no de 500 Mbps - a uma distância de 4 metros. O padrão

também promete grande capacidade de transposição de obs-

Conexão na estrada
Vivo ZAP 3G, baseado na tecnologia IxEV-DD, promete velocidade de download de até 1 Mbps

Não precisa procurar um hotspot. Com o serviço Vivo ZAP 30, avaliado

por PC WORLD, é possível navegar na internet de dentro do carro ou na

sala de reuniões de um cliente sem a necessidade de fios. Basta insta-

lar o software e a placa Kyocera Passport no notebook ou utilizar o pró-

prio celular para acessar a rede mundial de computadores. O serviço,

disponível também para handhelds, utiliza a tecnologia CDMA1xEV-DO,

que atinge velocidades de até 2,4 Mbps, e está disponível em São Pau-

lo, Rio de Janeira, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Brasí-

lia e Campinas. A instalação e a configuração são fáceis e rápidas. "Em

média, a velocidade para download fica entre 9DO Kbps e 1 Mbps, en-

quanto para upload é de 256 Kbps", explica Fábio Freitas, gerente de

ofertas do segmento Premium da Vivo. Nos testes, o desempenho do

serviço foi mais modesto. Em

cinco medições realizadas com

a ferramenta de teste de veloci-

dade do site www.numion.com, o

ritmo para download oscilou en-

tre 105,53 Kbps e 515,3 Kbps, enquanto a velocidade de upload variou

de 53,09 Kbps a 92,7 Kbps. Para realizar o download de um arquivo de

36,4 MB, por exemplo, foram necessários 23 minutos. Segundo a em-

presa, a performance depende muito da região e do número de usuá-

rios. Para adquirir o serviço, no plano com tráfego de dados de 1 GB, é

necessário comprara placa PCMCIA por199 reais, além de pagara men-

salidade de 179,90 reais.



Há um ano, aproximadamente, o Bradesco, maior banca privado do Bra-

sil, iniciou o projeto de agências sem fio com a criação de uma unidade

na Cidade de Deus, no município de Osasco, em São Paulo, onde fica a se-

de da instituição. "A idéia era dar mobilidade aos funcionários, fazer do

computador um instrumento de abordagem", explica Laércio Albino Ce-

zar, vice-presidente executivo do Bradesco, Superada a fase de testes, o

banco pretende, no período entre um ano e 18 meses, eguipar com a tec-

nologia EDD agências portado o Brasil, em um investimento que deve fi-

car entre 5 milhões de reais e B milhões de reais. Com o uso da conexão

Wi-Fi, os gerentes e promotores poderão se locomover pela agência com

notebooks e handhelds conectados à rede wireless para apresentar os ser-

viços aos consumidores. E os clientes que possuem equipamentos com-

patíveis também desfrutarão da mesma comodidade enquanto estiverem

nas agências. Em outra frente, o Bradesco pretende equipar com PDAs Wi-

Fi perto de 2 mil promotores. D projeta está em fase de aquisição de equi-

pamentos. "Esses funcionários acompanharão os compradores em re-

vendas de automóveis, fazendo simulações e até fechando financiamen-

tos enquanto caminham pelas lojas", destaca Cezar.

D ponto central
da sua rede
Roteador wireless combina
switch Fast Ethernet, ponto de
acesso e compartilhador de
conexão à web. Confira teste
com cinco equipamentos
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Mario Nagano

S
e você tem mais de um com-

putador em casa ou no escri-

tório, saiba que a idéia de li-

gá-los em uma rede sem fio,

seja para compartilhar arquivos, seja

para conectá-los à internet banda lar-

ga, é mais fácil de ser posta em prá-

tica do que se imagina. A peça-chave

para isso é o roteador wireless, um ver-

dadeiro canivete suíço da conectivi-

dade. Os dispositivos dessa categoria

combinam as funções de switch Fast

Ethernet, ponto de acesso sem fio e

compartilhador de conexão à web.

Com um roteador wireless, você po-

de, inicialmente, ligar os computado-

res por rede cabeada e partir para a

conexão sem fio à medida que note-

books, handhelds e outros equipa-

mentos Wi-Fi forem sendo adquiridos.

Praticamente todos os roteadores wi-

reless à venda atualmente adotam o

padrão 802.llg, trafegando informa-

ções a 56 Mbps mais seguramente do

que os 11 Mbps do primeiro padrão a

marcar presença no país, o 802.llb.



Mas qual equipamento escolher? O que

levar em conta na hora da compra? Pa-

ra facilitar a tarefa, PC WORLD avaliou

cinco modelos equipados com pelo me-

nos quatro portas Fast Ethernet, cone-

xão para modem de banda larga e pon-

to de acesso sem fio 802.llg. O con-

fronto reuniu o AirPIus G DSL-G604T,

da D-Link; o Office Connect Wireless llg

Cable/DSL Gateway (3CRWE554G72),

da 3Com; o TEW-432BRP, da TrendNet;

o WG-APR, da Trellis; e o WRT54GX4

da Linksys, Entre eles, o equipamento

que apresentou o melhor equilíbrio en-

tre preço, recursos e desempenho e,

por isso, ficou com o título de Best Buy,

foi o Office Connect Wireless. O equi-

pamento da 3Com custa 399 reais, é só-

lido e teve boa performance - inferior

apenas à do WRT54GX4, da Linksys, e

à do WG-APR, da Trellis.

Como a maioria dos recursos de

switch e compartilhamento de acesso

à internet funcionam do mesmo mo-

do, concentramos a avaliação dos ro-

teadores no modo de comunicação

sem fio padrão 802.llg, de 54 Mbps.

Para isso, montamos uma pequena re-

de, ligando cada equipamento sob aná-

lise a um computador comandado pe-

lo Windows 2000 Server SP4 e conec-

tado por cabo Ethernet, que atuou co-

mo servidor de arquivos e FTP.

No papel de cliente, usamos um no-

tebook ThinkPad X31 com interface

802.11a/b/g Mini-PCI e gerenciador

ThinkVantage Access Connections, re-

curso que facilitou a localização e a co-

nexão dos pontos de acesso. Movemos

o cliente para fora do ambiente onde

estava o access point, de tal modo que

o sinal tivesse de percorrer alguns obs-

táculos para chegar ao notebook. Se-

gundo o medidor do Access Connec-

tions, todos os produtos apresentaram

excelente qualidade de sinal, atingindo

100% da escala do programa.

Com cada um dos produtos, verifi-

camos também o tempo gasto na trans-

ferência de vários arquivos (upload e

download) pela rede. Depois, medimos

o download de arquivos de um servidor

FTP, simulando uma transação via in-

ternet. Nos testes, a maior potência do

transmissor não interferiu na trans-

ferência de dados, caso do D-Link com

seu transmissor de 100 mW(miliwatts),

que teve um resultado tão bom quan-

to o WG-APR, da Trellis, de 20 mW.

A qualidade do
sinal dos cinco
roteadores de rede
sem fio avaliados
foi excepcional

O WRT54GX4, da Linksys, apresen-

tou o melhor desempenho geral, segui-

do de perto pelos produtos da Treilis e

da 3Com (os resultados completos po-

dem ser vistos na tabela de caracterís-

ticas). Só tem um problema: é bem

mais caro (899 reais). O WRT54GX4 é

uma boa pedida para quem está inte-

ressado em investir em uma tecnolo-

gia mais moderna, já que segue o pa-

drão MIMO, abreviação de Multiple In-

put, Multiple Output (múltiplas entra-

das, múltiplas saídas). A tecnologia

utiliza dois transmissores no lugar de

um. Esses transmissores enviam dife-

rentes fluxos de dados ao mesmo tem-

po para que sejam captados por dife-

rentes antenas, responsáveis, por sua

vez, por selecionar e reintegrar a infor-

mação original. O recurso é útil em am-

bientes com muitos obstáculos, garan-

tindo conexões em locais onde outros

sistemas não funcionam a contento. O

problema é que, para explorar o MIMO,

é recomendável o uso de uma interfa-

ce igualmente compatível com MIMO

no computador. Caso contrário, o de-

sempenho não será muito diferente do

apresentado por outros modelos.

Seu orçamento está apertado? Há

equipamentos simples com preços

bastante atrativos. Apesar de despo-

jados, esses produtos atenderam ple-

namente aos requisitos deste teste. É

o caso do TEW-432BRP, da TrendNet

(301 reais) e do WG-APR, da Trellis

(245 reais). O AirPIus G DSL-G604T

(599 reais) foi o produto que mais se

aproximou do equipamento da 3Com

na disputa pelo título de Best Buy, mas

o custo superior deixou o produto da

D-Link fora da disputa.





PARA
ARQUIVOS
E REDE
Além de oferecer 128 MB de me-
mória para o transporte de dados,
o dispositivo Wireless Steno, da
Apacer, funciona como interface
de rede Wi-Fi 802.11b. A velocida-
de de transmissão, portanto, está
limitada ali Mbps.

R$ 149 - ControleNet

[11) 3819-5995 - www.controle.net

VOZ SOBRE IP
SEM FIO
Se você é usuário do Skype,
poderá tirar maior proveito
do serviço com o telefone
ClearSky TVP-SPIBK, da
TrendNet, com tecnologia
Bluetooth 2.0,1.1 e 12. Todos
os recursos, como contatos,
lista de chamadas, chama-
das de conferência, Skypeln
e SkypeQut podem ser acio-
nados diretamente do apa-
relho. Dependendo das con-
dições do ambiente, dá para
ficar até 100 metros longe
do computador. A bateria re-
carregável suporta até 6 ho-
ras de conversação.

R$ 565 - Onde encontrar:

TrendNet - (11) 3277-6271

www.trendwarE.com.br

SEMPRE LIGADO
O Axim X51v, da Dell, conta com

chip Intel XScale de 824 MHz, ace-

lerador gráfico 2700, que inclui

18 MB de memória para garantir

streaming de vídeo, 258 MB de

memória RDM, 64 MB de SDRAM,

slots SD Dard e CompactFlash e te-

la VGA de 640 por 480 pontos e 3,7

polegadas. Roda o Windows

Mobile 5. Conexão sem fio?

É Wi-Fi B02.11b.

R$ 1.693,75 - Onde encontrar: Dell

0800-7011268 - www.dell.com.br

PRATICO E PORTÁTIL
D adaptador MIMD TEW-604UB per-
mite que você se conecte a redes
BOE.Tlg à velocidade de até 108 Mbps
na freqüência de banda de 2,4 GHz. A
interface com o computador é a USB
2.0 e a criptografia de dados é de 128
bits. Em ambientes internos, o alcan-
ce pode chegar a IDO metros. Ao ar li-
vre, atinge até 3DD metros.

R$ 310 - Onde encontrar:

TrendNet-[11] 3277-6271

www.trendware.com.br

ORDEM NA ÁREA DE TRABALHO
D conjunto de teclado e mouse sem fio Optical Desktop IODO,

da Microsoft, promete deixar a mesa mais organizada. G teclado

foi desenhado para resistir a derramamentos de líquidos e con-

ta com teclas de funções avançadas e de travamento. Ds bo-

tões Media Center facilitam o controle das aplicações de áudio.

D kit é compatível com Windows e Mac OS X. Como o kit opera

na freqüência de 27 MHz, os dispositivos funcionam até a

2 metros de distância do receptor.

RS 249 - Onde encontrar: Americanas - www.americanas.com.br

WIRELESS VELOZ
Além de oferecer velocidade de impressão de até 30 páginas
por minuto e resolução de 1.200 porl.200 ppp em trabalhos
em cor e em preto, a DeskJet 8840, da HP, é compatível com
USB 2.0 e possui interfaces Ethernet e B02.11g integradas.
Fora toda essa flexibilidade, pode trabalhar tanto com Win-
dows quanto com Mac DS X.

R$ 999 - Onde encontrar: HP Brasil - DBOO-7D16671 - www.hp.com.br

Text Box
Fonte: PC World, n. 167, p. 24-35, jun. 2006.




