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Resumo 

O surgimento das modernas tecnologias de comunicação e informação multimídia vem 

impactando e transformando a vida da sociedade atual, alterando hábitos e costumes de seus 

usuários. A visualização destes efeitos não tem sido diferente no universo da TV Digital. A 

sua inovadora proposta de interatividade entre usuário e emissora, promete revolucionar 

hábitos e costumes dos telespectadores. A implementação do Canal de Interatividade da TV 

Digital através da Internet é uma proposta particular do sistema brasileiro de TV Digital e 

pretende melhorar a qualidade de vida da população provendo interatividade no sistema, além 

de conduzir à melhoria da qualidade da programação oferecida aos seus telespectadores. 

Outro tipo de tecnologia de comunicação que atualmente vem ganhando cada vez mais espaço 

no cotidiano é a tecnologia de comunicação sem fio, especialmente aquelas que oferecem 

altas taxas de transferência de dados e aquelas que oferecem grande mobilidade, tornando as 

comunicações cada vez mais personalizadas e pessoais. Como grande inovação, este trabalho 

propõe a implementação do Canal de Interatividade da TV Digital através da Internet, 

utilizando redes de comunicação sem fio, com mais de uma tecnologia de comunicação sem 

fio presente no mesmo Terminal de Acesso à TV digital, tirando proveito da inovativa 

metodologia de reconfiguração de Rádio Definido por Programa de Computador. Desta 

forma, permiti-se que, quando uma determinada rede de comunicação sem fio estiver 

indisponível em dado momento e/ou região, o sistema se reorganize e utilize outra rede de 

comunicação sem fio que esteja à disposição.  
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Abstract 

The sprouting of the modern communication technologies and multimedia information comes 

impacting and transforming the life of the current society, modifying habits and customs of its 

users. The visualization of these effects has not been different in the universe of the Digital 

TV. Its innovative proposal of interactivity between the user and the broadcaster, promises to 

revolutionize habits and customs of the viewers. The implementation of the Interactivity 

Channel of the Digital TV through the Internet is a particular proposal of the Brazilian DTV 

system and intends to improve the quality of life of the population providing interactivity of 

the system, beyond leading to the improvement of the quality of the offered programming to 

its viewers. Another type of communication technology that currently comes ga ining each 

time more space in the daily life is the wireless technology, especially those which offer high 

data rates and those which offer great mobility, becoming each time more personalized and 

personal. As great innovation, this dissertation considers the implementation of the 

Interactivity Channel of the Digital TV through the Internet, using wireless communication, 

with more than one wireless technology in the same Set-Top-Box, taking off advantage of the 

innovative Software Defined Radio reconfiguration methodology. In such a way, it is allowed 

when one determined wireless network will be unavailable at any given time and/or region, 

the system if reorganizes itself and uses another available wireless network.  
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Notação 

Abaixo descrevemos a notação utilizada nesta dissertação: 

 

 A) termos em inglês, para os quais não se encontrou tradução direta ao português até o 

momento da escrita da dissertação, serão apresentados em itálico; 

Exemplo: Set-Top-Box 

 

B) termos em inglês, que foram traduzidos, serão apresentados à direita do termo em 

português em itálico e entre parênteses; 

Exemplo: Rede Sem Fio (Wireless) 

 

C) quando for definido um novo termo, este será apresentado em negrito; 

Exemplo: rastreamento é o mecanismo de determinação de posição do usuário no 

interior do sistema. 

 

D) citações à bibliografia serão apresentadas entre parênteses, à ordem de citação 

segue a regra: nome do primeiro autor em letras maiúsculas separadas por vírgula do ano de 

publicação; conforme recomendam as normas vigentes da ABNT para elaboração de Teses de 

Doutorado e Dissertações de Mestrado; 

Exemplo: (TUTTLEBEE, 1997) 

 

E) citações à bibliografia eletrônica serão apresentadas conforme descrito no item D, 

além de uma nota de rodapé adicional que informa o endereço eletrônico de onde foi retirada 

a informação, bem como a última data em que foi realizado o acesso àquele endereço. 

Exemplo: O Brasil possui atualmente cerca de 190 milhões de habitantes (IBGE,  

2006) 1. 

                                                 
1 <http://www.ibge.gov.br> Acesso em 1o/01/2006. 
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Glossário 

Ad-Hoc 
Networks 

Mobile Ad-Hoc Networks – Uma rede MANET é uma coleção de usuários 
móveis que se comunica entre si. Desde que estes usuários sejam móveis, a 
topologia da rede muda rapidamente e de forma imprevisível durante o passar 
do tempo. Esta rede é descentralizada aonde a atividade de descoberta da 
topologia da rede e entrega de mensagens deve ser executada pelos próprios 
nós (usuários móveis). 
 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line – Sistema de comunicação de dados que 
utiliza os pares-trançados dos sistemas telefônicos para altas taxas de 
transmissão. Tem a denominação de assimétrico, pois opera com taxas 
maiores de recepção de dados pelo usuário (download) que de transmissão de 
dados pelo usuário (upload). 
 

ASIC Application Specific Integrated Circuit – Circuito integrado de aplicação 
específica, isto é, circuito integrado desenvolvido especificamente para 
executar uma determinada tarefa. 
 

ATA Advanced Technology Attachment – Padrão para interligação de dispositivos 
de armazenamento, como discos rígidos e drives de CD-ROM, no interior de 
computadores pessoais. A evolução do padrão fez com que se reunissem 
várias tecnologias antecessoras, tais como: IDE – Extended Integrated Drive 
Electronics, ATAPI - Advanced Technology Attachment Packet Interface, 
UDMA - Ultra DMA. Com a introdução do Serial ATA em 2003, o padrão 
ATA original foi retroativamente renomeado para Parallel ATA (ATA 
Paralelo, ou PATA). 
 

ATM Asynchronous Transfer Mode – Sistema de rede de computadores que 
permite conexões em diferentes velocidades e taxas de bit variáveis, além de 
permitir a implementação de canais virtuais entre os computadores 
conectados a este tipo de rede, garantindo, após a negociação dos canais 
virtuais, transmissões com taxa de bits muito bem definida, obtendo-se 
qualidade de serviço. 
 

ATSC Advanced Television Systems Committee – Comitê de padronização de 
sistemas para televisão digital, sucessor do NTSC, que criou o padrão ATSC 
de televisão convencional (SDTV) e de alta definição (HDTV). 
 

CABLE – 
MODEM  

Dispositivo que faz a modulação e de modulação de sinais digitais para 
transmissão através de redes de cabos, transformando os sinais digitais em 
sinais analógicos que atendem os requisitos de banda passante, taxa de 
transmissão de dados e potência necessários. 
 

CATV Community Antenna Television – Sistema de distribuição de sinal de RF, 
recebidos de uma antena ou conjunto de antenas, através de cabos ao longo de 
um condomínio. As tomadas de sinal podem ser amplificadas ou utilizar 
apenas acopladores passivos. 
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CISC Complex Instruction Set Computer – Computador baseado em 
microprocessador que possui um número de instruções, na maior parte para 
operações muito especializadas, com o objetivo de acelerar operações 
complexas, tanto aritméticas como de transferência de memória, com um 
grande acréscimo de complexidade eletrônica. 
 

DSP Digital Signal Processor – Refere-se a um processador otimizado para ao 
processamento digital de sinais. Uma de suas fortes características é sua 
flexibilidade de processamento. 
 

2G Refere-se à Segunda Geração de telefonia móvel. Esta pode prover 
transferência de voz, dados entre outros serviços. Ainda há o envolvimento 
com outros serviços que aumentam a taxa de transmissão como HSCSD e 
GPRS. Dentre os sistemas 2G incluem-se os padrões GSM, US-TDMS (IS-
136), CDMAOne (IS-95) entre outros. 
 

3G Refere-se à Terceira Geração de telefonia móvel. Esta pode prover 
transferência de voz, dados, interatividade entre outros serviços. Dentre os 
sistemas 3G incluem-se os padrões como CDMA2000, UMTS, WCDMA, 
IMT – 2000 entre outros. 
 

DVB Digital Video Broadcasting – Sistema de transmissão de vídeo digital que 
vem sendo empregado principalmente na Europa, e que padroniza diferentes 
métodos para transmissão terrestre (DVB-T), via cabo (DVB-C) e via satélite 
(DVB-S). 
 

FCC Federal Communications Commission – Refere-se ao órgão que regulamenta 
as telecomunicações nos Estados Unidos da América. Neste país este é um 
órgão equivalente a ANATEL. 
 

FLASH – 
EPROM 

FLASH Erasable and Programmable Read Only Memory – circuito 
integrado que contém uma memória não-volátil cujo conteúdo pode ser 
alterado integralmente pelo próprio circuito que a está utilizando. Tem a 
denominação de FLASH, pois a operação de alteração (reprogramação) do 
conteúdo é realizada rapidamente sobre segmentos inteiros da memória. 
 

FPGA Field Programmable Gate Array – Circuito integrado que contém um 
conjunto de portas e funções implementadas em hardware, permitindo que as 
suas interconexões sejam programadas externamente e reprogramadas durante 
sua utilização, obtendo-se circuitos digitais reconfiguráveis que permitem à 
implementação de circuitos digitais de alta complexidade. 
 

HDL Hardware Description Language – Linguagem de descrição de hardware; é 
uma forma de se projetar circuitos ou sistemas eletrônicos que utiliza uma 
linguagem em forma de texto para se descrever o funcionamento ou a 
estrutura do circuito, ao invés dos tradicionais diagramas esquemáticos. 
 

HDTV High Definition Television – Televisão de alta definição, capaz de apresentar 
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imagens com resolução máxima de 1920 x 1080 peseis em uma tela cuja 
proporção entre a largura e a altura é de 16/9 (aspect ratio). 
 

HTTP Hyper Text Transfer Protocol – Protocolo utilizado na Internet para 
comunicação entre um navegador Internet (browser) e um servidor de páginas 
de Internet (webserver). 
 

IMT –
2000 

International Mobile Telecommunications 2000 – Este é uma família de 
padrões definida pelo ITU para serviços de telefonia móvel 3G. Está é 
projetada para prover acesso a redes sem fio para estrutura global de 
telecomunicações através de satélites e sistemas terrestriais, servindo usuários 
tanto do sistema fixo quanto do sistema móvel através de operadores das 
redes públicas e privadas. 
 

ISDB Integrated Services Digital Broadcasting – Sistema de transmissão de vídeo 
digital que foi criado no Japão, e que utiliza técnicas de modulação 
semelhante às do DVB-T, mas que em sua concepção também já prevê a 
utilização de uma rede multi-serviços que será operada por radiodifusão. 
 

ITU International Telecommunication Union – Organização internacional 
destinada a padronizar e regular as ondas de rádio e telecomunicações 
internacionais. É hoje a organização internacional mais antiga do mundo. 
Suas principais ações incluem estabelecer a alocação de espectros de ondas de 
rádio e organizar os arranjos de interconexões entre todos os países 
permitindo, assim, ligações de telefone internacionais. Os padrões 
internacionais que são produzidos pela ITU são referidos como 
Recomendações (com a primeira letra em maiúsculo, para diferenc iar do 
significado comum da palavra recomendação). 
 

NTSC National Television Systems Committee – Comitê norte-americano de 
sistemas de televisão, que criou o sistema NTSC, no qual são exibidos 30 
quadros por segundo com entrelaçamento (ou seja, 60 campos por segundo) 
com 525 linhas de vídeo (apenas 480 visíveis) e com banda de 4,2 MHz, 
carregando a informação de cor modulada com referência de fase constante. 
 

OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing – Forma de modulação que 
consiste em diversas portadoras convenientemente alocadas no espectro de 
forma que o ponto de máximo de uma portadora coincida com o ponto nulo 
das portadoras adjacentes. 
 

PAL Programmable Array Logic – Dispositivo lógico programável para 
implementação de pequenos circuitos digitais num único circuito integrado, 
composto por termos ou programáveis e termos e fixos. 
 

PAL - G Phase Alternating Lines (G model) – Sistema de televisão no qual são 
exibidos 25 quadros por segundo com entrelaçamento (ou seja, 50 campos por 
segundo) com 625 linhas de vídeo (apenas 576 visíveis) e com banda de 5,0 
MHz, carregando a informação de cor modulada com referência de fase 



 XX 

alternada a cada linha, utilizado na maior parte da Europa Ocidental. 
 

PAL - M Phase Alternating Lines (M model) – Sistema de televisão no qual são 
exibidos 30 quadros por segundo com entrelaçamento (ou seja, 60 campos por 
segundo) com 525 linhas de vídeo (apenas 480 visíveis) e com banda de 4,2 
MHz, carregando a informação de cor modulada com referência de fase 
alternada a cada linha, que resolve problemas de cintilação de cores do 
sistema NTSC. 
 

PAL - N Phase Alternating Lines (N model) – Sistema de televisão no qual são 
exibidos 25 quadros por segundo com entrelaçamento (ou seja, 50 campos por 
segundo) com 625 linhas de vídeo (apenas 576 visíveis) e com banda de 4,2 
MHz, carregando a informação de cor modulada com referência de fase 
alternada a cada linha. Utilizado na Argentina e no Uruguai. 
 

PC Personal Computer – Família de computadores pessoais cuja arquitetura foi 
definida pela IBM no final da década de 70, e acabou se tornando o líder de 
mercado, devido à crescente relação poder computacional / custo. 
 

PCI Peripheral Component Interconnect – Tipo de barramento de alto 
desempenho para interconexão de vários periféricos (como por exemplo, 
placas de vídeo, de áudio, de rede, etc.) em computadores, padronizado 
inicialmente pela Intel em 1993, para operação em barramento de 32 ou 64 
bits e velocidades de 33 MHz ou 66 MHz; atualmente existem versões com 
desempenhos superiores. 
 

RISC Reduced Instruction Set Computer – Computador baseado em 
microprocessador que possui um número mínimo de instruções, com o 
objetivo de se ter uma máquina de controle e um decodificador de instruções 
do microprocessador extremamente simples e rápidos, permitindo que o 
microprocessador inteiro seja muito rápido. 
 

RF Radio-Frequency – Radiofreqüência; Sinais elétricos que contenham 
freqüências superiores a 10 MHz e potência suficiente para ser transmitida a 
longa distância (seja via cabo ou via broadcasting). 
 

SATA Serial Advanced Technology Attachment – É uma tecnologia de 
transferência de dados entre um disco rígido e a placa-mãe. É o sucessor da 
tecnologia ATA também conhecida como IDE (Integrated Drive Electronics) 
que foi renomeada para PATA (Parallel ATA) para se diferenciar de SATA. 
 

SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory – Memória dinâmica de 
leitura e escrita síncrona, é um tipo de memória RAM que permite que dados 
sejam lidos de endereços aleatórios como uma memória RAM dinâmica 
comum (e com a mesma velocidade de uma memória RAM dinâmica comum) 
e que também permite que dados sejam lidos de endereços seqüenciais com 
uma velocidade muito mais alta (atualmente com velocidades de 66, 100 e 
133 MHz). 
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SDTV Standard Definition Television – Televisão convencional capaz de apresentar 

imagens com resolução máxima de 640 x 480 pixels, em uma tela cuja 
proporção entre sua largura e sua altura é de 4/3. 
 

SECAM Séquentiel Couleur Avec Mémoire – Sistema de televisão no qual são 
exibidos 25 quadros por segundo com entrelaçamento (ou seja, 50 campos por 
segundo) com 625 linhas de vídeo (apenas 576 visíveis) e com banda de 5,0 
MHz (SECAM modelos B, G ou H) ou 6,0 MHz (SECAM modelos D, K, K1 
ou L), carregando a informação de cor junto com a informação de brilho, sem 
modulação. 
 

SDR Software Defined Radio – Novo paradigma nas telecomunicações, refere-se a 
um transceptor que possui sua interface de comunicação sem fio, 
reconfigurável de acordo com a necessidade de comunicação do sistema. 
 

SoC System-on-a-Chip – Sistema inteiro projetado e construído num único 
circuito integrado. 
 

STB Set-Top-Box ou Terminal de Acesso – Equipamento eletrônico utilizado em 
aparelhos domésticos de televisão para permitir a recepção e decodificação de 
sinais de áudio e vídeo transmitidos por uma rede de TV a cabo, TV via 
satélite ou TV com antena convencional (transmissão terrestre). 
 

STB – D Set-Top-Box Digital ou Terminal de Acesso Digital – Equipamento eletrônico 
utilizado em aparelhos domésticos de televisão para permitir a recepção e 
decodificação de sinais digitais de áudio e vídeo, e para prover serviços 
adicionais através da televisão, como comércio eletrônico, educação à 
distância, tele medicina e videoconferência. 
 

TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol – Conjunto de protocolos 
de comunicação em rede utilizados na Internet. 
 

Verilog Verilog – É um dos tipos de HDL bastante difundidos, mais utilizado nos 
Estados Unidos. 
 

VHDL Very High Speed Integrated Circuit HDL – Também é um dos tipos de HDL 
mais utilizados, padronizado pelo IEEE e usado amplamente na Europa. 
 

VLSI Very Large Scale Integration – Integração em escala muito grande, isto é, 
circuito integrado que emprega tecnologia de fabricação de altíssima 
resolução nos processos litográficos (transmissão do desenho do circuito para 
a lâmina de silício) e contém mais de 100.000 transistores. 
 

WEP Wired Equivalent Privacy – Foi introduzido na tentativa de dar segurança na 
autenticação, proteção e confiabilidade na comunicação entre os dispositivos 
sem fio, porém é inseguro devido a sua arquitetura. O WEP é parte do padrão 
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IEEE 802.11 (ratificado em Setembro de 1999), e é uma norma que 
costumava proteger redes sem fio. 
 

WLAN Wireless Local Area Network – Refere-se a uma rede, sem fio, formada de 
computadores em um âmbito local. Sua principal característica é que seus 
hosts competem constantemente pelo acesso ao meio. 
 

WMAN Wireless Metropolitan Area Network - Refere-se a uma rede, sem fio, 
formada de computadores em um âmbito metropolitano. Sua principal 
característica é que seus hosts possuem acesso dedicado ao meio. 
 

WPAN Wireless Personal Area Network – Refere-se a redes sem fio formadas por 
aparelhos e dispositivos como: teclado, mouse, computadores, câmeras 
fotográficas entre outros. Esta tem por objetivo à interconexão desde 
aparelhos entre sim e não a comunicação destes com a Internet. 
 

WPA Wi-Fi Protected Access – Também chamado de WEP2, ou TKIP (Temporal 
Key Integrity Protocol), a primeira versão do WPA surgiu de um esforço 
conjunto de membros da Wi-Fi Aliança e de membros do IEEE, empenhados 
em aumentar o nível de segurança das redes sem fio ainda no ano de 2003, 
combatendo algumas das vulnerabilidades do WEP.  
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Capítulo 1          

Introdução 

Invenção dos computadores, das redes de computadores e posteriormente da Internet, 

propiciou grandes mudanças no comportamento da sociedade contemporânea. 

Atualmente comunica-se com pessoas que estão em extremos opostos do planeta, vêem-se 

suas imagens e sabe-se de toda a sua situação em segundos, o que não acontecia até cerca da 

década de 1950 (TANEMBAUM, 2003). 

Outra grande mudança observada na sociedade contemporânea foi à introdução da televisão, 

ainda com visor em preto e branco, na primeira metade do século XX. Boa parte da 

programação que era assistida nos cinemas passou a ser assistida em casa. Em seguida 

ocorreu a mudança da televisão preta e branca para a televisão em cores no início da década 

de 1970. 

A sociedade contemporânea presencia uma nova mudança de paradigma, a mudança da 

televisão em cores analógica para televisão em cores digital. Com o novo sistema de 

televisão, não é somente a qualidade de áudio e vídeo muito superior que está sendo 

introduzida, bem como diversos novos serviços também estão sendo introduzidos, em 

benefício do usuário. Serviços educativos, bancários, na área de saúde e entretenimento 

podem ser explorados e de forma interativa.  

Com a TV Digital, um usuário pode responder a um questionário que é realizado por um 

programa educativo, enquanto a programação está sendo transmitida, e, logo em seguida, ser 

informado sobre o resultado deste questionário (VAZ, 2006a).  

A 



 - 2 -

Usuário 

EEmmiissssoorraa  ddee   TTVV  

Vídeo 

Áudio Modulação 

Para que estas informações sejam enviadas à emissora de TV Digital, ou à escola que realizou 

o questionário e os respectivos resultados sejam enviados de volta ao usuário, torna-se 

necessário um canal adequado por onde estas informações possam trafegar e ser entregue aos 

devidos interessados.  

Surge a necessidade do Canal de Interatividade , que é o canal por onde as informações 

deixam os respectivos lares e são entregues para as emissoras de TV, laboratórios médicos 

correspondentes e retornam aos respectivos usuários do sistema.  

 

Figura 1 – Sistema Atual de Rádio Difusão do Sinal Televisivo 

Figura 2 – Sistema de TV Digital com a Utilização do Canal de Interatividade 

A  

Canal de Interatividade  

Usuário 

EEmmiissssoorraa  ddee   TTVV  
 

Vídeo 

Áudio Modulação 

Dados 

Aplicativos 
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Figura 1 mostra como é realizada atualmente a transmissão de TV aberta no Brasil e a Figura 2 

mostra onde se insere, no contexto levantado, o Canal de Interatividade em um sistema de TV 

Digital.  

Esta dissertação pretende abordar questões do Canal de Interatividade do Sistema de TV 

Digital Brasileiro através do uso de Redes de Comunicação Sem Fio (Wireless). Dentre as 

várias contribuições este trabalho pretende estabelecer a comunicação entre o Terminal de 

Acesso à TV Digital (Set-Top-Box) e a Internet para implementação do Canal de 

Interatividade, permitindo o grau de interatividade plena entre o usuário e a programação 

televisiva.  

1.1 Terminal de Acesso à TV Digital 

Esta Dissertação define o Terminal de Acesso à TV Digital (Set-Top-Box) como uma 

plataforma de acesso a serviços de som, vídeo, dados, aplicações interatividade e serviços 

oferecidos pelo novo si tema de TV. Além disso, o Terminal de Acesso é responsável pela 

transformação do sinal digital em sinal analógico, para que este possa ser assistido através de 

um televisor analógico comum. A Figura 3 ilustra um Terminal de Acesso à TV Digital. 

 

Figura 3 – Exemplo de Terminal de Acesso (Set-Top-Box) 

O conceito de Terminal de Acesso à TV Digital nasceu como uma plataforma poderosa para o 

suporte a aplicações multimídia para redes de serviços digitais. Os primeiros projetos de 
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Terminal de Acesso utilizavam um microcomputador PC conectado a uma rede, executando 

programas de decodificação de vídeo e áudio digital em tempo real, recebendo dados de 

outras plataformas. Esta plataforma é denominada de Terminal de Acesso Sobre um PC2 

(Set-Top-Box on PC) (DALPOZ, 2005). 

Posteriormente foram utilizadas placas que realizavam tais tarefas em circuitos especializados 

e em seguida foram incorporados a estas placas os receptores de RF (tuners). Estas 

plataformas são denominadas de Terminal de Acesso na Placa (Set-Top-Box on a Board). 

Hoje em dia utilizam-se normalmente Terminais de Acesso que possui circuitos e dispositivos 

pequenos e destinados a uma dada função. Este normalmente cabe em uma pequena caixa. 

Esta plataforma é denominada Terminal de Acesso Embutido (Embedded Set-Top-Box). 

Pode-se ainda classificar o Terminal de Acesso quanto à sua mobilidade, podendo ser um 

terminal fixo ou um terminal móvel. Sua mobilidade poderá ser entre outros níveis, 

estacionária, pedestrial ou veicular. Conceituações mais detalhadas serão vistas no Capítulo 2. 

Nesta Dissertação definimos o Canal Interatividade como sendo o canal pelo qual o usuário 

interage com a programação disponibilizada pelas emissoras de TV Digital, recebendo das 

emissoras de TV Digital informações, além de ser, o canal pelo qual o usuário navega pela 

Internet (CARVALHO, 2006), (CPQD, 2001), (CPQD, 2005), (VAZ, 2006a), (VAZ, 2006b). 

Na literatura observa-se o uso do termo Canal de Retorno, bem como do termo Canal de 

Interatividade sendo usados como sinônimos, porém alguns autores (CARVALHO, 2006), 

(CRINON, 2006), (KOIKE, 2006), (STIENSTRA, 2006), (VAZ, 2006a), (VAZ, 2006b), 

preferem à utilização do termo Canal de Interatividade, uma vez que consideram que o termo 

Canal de Retorno pode conduzir à idéia de uma comunicação unidirecional, considerando que 

a informação é transmitida pela emissora de TV ao usuário e retorna  do usuário à emissora de 

TV através do Canal de Retorno. O termo Canal de Interatividade refere-se às informações 

que são transmitidas e recebidas, tanto pela emissora quanto pelo usuário, através do Canal de 

Interatividade.  

Com a introdução da TV Digital no Brasil, novos horizontes de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação são abertos. Primeiramente a melhoria de recepção do sinal radiodifundido (sons, 

imagens e futuramente dados e aplicativos) devido à substituição da modulação analógica, por 

modernas técnicas de modulação digital. 

                                                 
2 PC: Personal Computer, computador pessoal introduzido e padronizado pela IBM na década de 70 e que 
evoluiu por diversas gerações e continua disponível e em produção atualmente. 
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Com a digitalização dos sinais de TV, novos serviços e recursos podem ser ofertados aos 

telespectadores. Além de áudio e vídeo digitais, podem-se enviar dados, informações e 

aplicativos (datacasting) (CARVALHO, 2006) podendo ainda, receber informações 

adicionais sobre o programa, permitem-se o recurso da multiprogramação, onde em um 

mesmo canal, podem-se receber recursos ou info rmações que não são relacionadas ao 

programa principal que está sendo transmitido. Permite-se também que o usuário receba um 

aplicativo referente a um programa de TV que o auxilie no processo de interação com o 

mesmo. 

Outro horizonte vislumbrado é o da possibilidade de interação com a programação oferecida. 

Por exemplo, a escolha do áudio em um evento esportivo. Pode-se fazer a seleção entre 

escutar o narrador do evento, ou escutar o áudio ambiente. Além disso, caso haja desejo, 

comprar através da TV a camisa que o jogador está vestindo. Em terceiro lugar, pode-se fazer 

navegação através da Internet, conforme se faz normalmente hoje em dia, através de qualquer 

computador que esteja conectado. 

Abre-se um novo paradigma na história  da radiodifusão brasileira, esta é a primeira vez que 

um aparelho televisor ou um aparelho receptor é ligado a recursos de informática (CPQD,  

2001), (CPQD, 2005), (VAZ, 2006a), (VAZ, 2006b). Permite-se com isso, por exemplo, uma 

maior penetração de programas educativos ou programas de saúde, promovendo assim a 

inclusão digital da população brasileira, considerando que aproximadamente apenas 14 

milhões de pessoas no Brasil possuem acesso a Internet (IBGE, 2006)3. 

Uma maneira de implementar o Canal de Interatividade é fazê- lo através do acesso discado à 

Internet (VAZ, 2006b), permitindo uma forte aproximação de dois grandes setores: o setor das 

telecomunicações, o setor da radiodifusão. O primeiro setor da radiodifusão possui penetração 

de cerca de 90% do território nacional (IBGE, 2006) e atinge cerca de toda a população 

brasileira. O que se deve a basicamente a dois motivos expostos a seguir. 

O primeiro motivo de tamanha penetração é devido ao fato da TV ser aberta. Assim qualquer 

cidadão pode ter acesso ao conteúdo televisivo, mesmo aqueles pertencentes às camadas mais 

carentes da população.  

O segundo motivo é devido o sinal da TV aberta no Brasil ser transmitido através da 

radiodifusão, implicando que o sinal de TV abranja quase a totalidade do território nacional 

de forma barata e simples.  

                                                 
3 <http://www.ibge.gov.br > Acesso em 1o/01/2006 



 - 6 -

Atualmente, qualquer televisor adquirido em uma loja brasileira de eletrodomésticos tem a 

capacidade de demodular o sinal televisivo analógico e exibir suas imagens sem recursos 

adicionais, o que mais uma vez permite, que qualquer cidadão tenha acesso ao conteúdo 

televisivo. 

Como atestado pelo IBGE (IBGE, 2006) o setor das telecomunicações não possui uma 

penetração tão grande no país. Este fato é conseqüência de algumas razões. A primeira razão é 

devido à dificuldade de instalação da infra-estrutura necessária para seu funcionamento, nas 

regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos.  

A segunda delas é devido à necessidade de uma ocupação formal e um endereço fixo para 

aquisição do serviço de telecomunicações. 

Uma alternativa a este cenário é realizar o canal de comunicação com a Internet através de 

uma rede independente da rede telecomunicações, como, por exemplo, utilizando a estrutura 

de TV a Cabo. Já que esta oferece em maior parte do tempo, qualidade de serviço melhor que 

a do setor de telecomunicações. Porém, o serviço de Internet a cabo é disponível apenas em 

poucos lugares do país, estando concentrado basicamente nos grandes centros urbanos.  

A fim de contornar este tipo de obstáculo, pode-se realizar o acesso à Internet através do uso 

de redes sem fio. Através dela podemos resolver problemas de acesso à Internet em lugares 

que não dispõem de estrutura de telecomunicações ou de TV a Cabo. Valendo-se dos recentes 

avanços tecnológicos é possível disponibilizar diversos serviços e tecnologias de redes sem 

fio para o usuário, mesmo os mais distantes, de forma que o Terminal de Acesso à TV Digital 

escolha automaticamente um tipo de rede sem fio de acordo com algum critério. Neste caso o 

terminal de acesso passa a operar como um Rádio Definido por Programa de Computador 

(SDR – Software Defined Radio) (MITOLA, 1992), (MITOLA, 1993), (TUTTLEBEE, 1998). 

O tema Rádio Definido por Programa de Computador será mais bem definido Capítulo 2. 

Uma das grandes utilizações do Rádio Definido por Programa de Computador está em 

resolver o problema de portabilidade e mobilidade ao redor de todo mundo é via uso do Rádio 

Definido por Programa de Computador. 

1.2 Objetivos 

Os objetivos gerais deste trabalho são os de pesquisa e desenvolvimento do Canal de 

Interatividade do Terminal de Acesso à TV Digital, baseando-se em uma interface de 
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comunicação sem fio, explorando a metodologia de reconfiguração de Rádio Definido por 

Programa de Computador. 

Dentre os vários objetivos específicos deste trabalho podemos destacar: 

1) Pesquisa e análise de arquiteturas de redes de comunicação sem fio já existentes; 

2) Estabelecimento dos requisitos de utilização e comutação entre as tecnologias de 

comunicação utilizadas; 

3) Proposição de uma interface de comunicação de um Terminal de Acesso à TV Digital 

com a Internet através do uso de um Rádio Definido por Programa de Computador; 

4) Implementação e avaliação experimental da interface sem fio do Rádio Definido por 

Programa de Computador. 

1.3 Relevância 

Com a introdução dos sistemas de comunicações digitais bidirecionais, foi possível uma 

grande economia de banda do sinal de vídeo, abrindo espaço para utilização da banda 

remanescente por uma série de serviços, tais como: tele medicina, vídeo sob demanda, 

sistemas interativos de educação e comércio eletrônico, ou seja, aplicações multimídia 

distribuídas em geral. Para que tais serviços possam ser oferecidos aos usuários de aparelhos 

de televisão analógicos, é necessário um sistema que não apenas decodifique os sinais digitais 

e os converta para o sistema PAL-M de televisão convencional, mas que também permita que 

as informações fornecidas pelo usuário sejam transmitidas pela infra-estrutura de TV Digital 

(seja TV a cabo, TV, via satélite ou por radiodifusão terrestre), recebidas e processadas por 

uma rede de computadores. Tal sistema é o Terminal de Acesso à TV Digital. 

A pesquisa e desenvolvimento de Terminais de Acesso Digitais no Brasil têm como objetivo 

desenvolver um sistema de Televisão Digital compatível com o sistema atual de televisão 

analógica (PAL-M), que permita a continuidade da utilização de aparelhos de televisão 

convencionais por um longo tempo, fornecendo todos os recursos citados anteriormente e que 

seja superior aos padrões atuais de televisão digital em desenvolvimento nos Estados Unidos, 

Japão e Europa, além de atender as necessidades do Brasil, assim como ocorreu com o 

sistema PAL-M frente aos demais (DALPOZ, 2005). 
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Além disso, este Terminal de Acesso deve permitir que todos os serviços oferecidos pelo 

novo sistema televisivo sejam oferecidos ao usuário, independentemente do aparelho televisor 

utilizado.  

Um dos recursos mais relevantes do novo sistema televisivo é a interatividade. Neste sentido, 

pode haver diversos graus de interatividade oferecidos pela programação e/ou pela emissora 

de TV ao usuário. 

O grau de interatividade oferecido pode ser classificado do ponto de vista da existência ou não 

de um canal de comunicação para retorno de dados, esta classificação prevê três níveis 

diferentes em ordem crescente: Nível 1, Nível 2 e Nível 3 (CPQD, 2001), (CPQD, 2005), 

(CARVALHO, 2006), (VAZ, 2006a), (VAZ, 2006b). 

Ø Nível 1 – Interatividade Local: A emissora transmite vários programas ou opções 

adicionais e o usuário pode escolher entre uma programação e outra ou 

habilitar/desabilitar as opções. Por exemplo, aplicações interativas instaladas no 

receptor. 

Ø Nível 2 – Interatividade Intermitente: Retorno solicitado pelo provedor: Neste nível 

de interatividade o usuário apenas “responde” aos aplicativos enviados pelo provedor 

(Canal de Retorno). Como por exemplo, programa do gênero auditório, tais como: 

“Você Decide”, “Show do Milhão” entre outros. 

Ø Nível 3 – Interatividade Permanente: Neste nível de interatividade o usuário possui 

acesso livre a Internet: O usuário pode navegar pela Internet e ter acesso a seus 

recursos. 

Para que a interatividade seja realizada em seu mais alto grau surge à necessidade do Canal de 

Interatividade. Através deste recurso o usuário pode interagir com a programação recebida de 

múltiplas maneiras. Uma delas seria através da compra de um utensílio visto durante a 

programação de uma dada emissora e que lhe é útil. Pode-se ainda interagir com programas 

educacionais, como uma prova a ser respondida após uma aula assistida pela TV ou e envio 

de dúvidas após esta mesma aula. 

Aplicativos bancários ou aplicativos de área médica podem também utilizar o Canal de 

Interatividade de forma que o usuário consulte seu extrato bancário ou tenha acesso a uma 

informação de saúde. 
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Permite-se ainda que o usuário navegue livremente pela Internet, conforme é feita navegação 

através de qualquer computador que esteja conectado à rede. 

1.4 Motivação 

No atual momento da história, um novo contexto se abre com o desenvolvimento de um 

sistema nacional de TV Digital. Novos e grandes investimentos, por parte da iniciativa 

privada e por parte de entidades públicas, foram e são realizados para o desenvolvimento 

deste novo sistema e dos equipamentos que pelo sistema serão utilizados. Através do decreto 

presidencial No. 4901, do dia 26 de novembro de 2003 foi instituído oficialmente o Sistema 

Brasileiro de TV Digital (SBTVD,  2006a)4. Este dividiu o sistema de TV Digital em 22 

consórcios de pesquisa, com a finalidade de criar um modelo de referência, que fornecesse 

suporte para decisão brasileira do seu sistema de TV Digital.  

A Figura 4 mostra o modelo de referência que foi entregue ao governo brasileiro pelas 

instituições de pesquisa ao final da etapa de pesquisas instituída pelo próprio decreto.  

Ainda de acordo com o decreto Lei 4901, o SBTVD possui, entre outras, as finalidades de 

promover a inclusão social por meio do acesso à tecnologia digital; estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento da nação, bem como desenvolvimento da indústria local; planejar a 

transição entre o atual sistema de TV analógico para o sistema de TV Digital; aperfeiçoar o 

uso do espectro de radiofreqüência e contribuir para convergência tecnológica. 

Como resultado, o Governo Brasileiro publicou em 29 de junho de 2006 o decreto 

presidencial No. 5.820, que adotou o ISDB-T como base do seu sistema de radio difusão de 

TV Digital (SBTVD, 2006b)5, e instituiu o comitê de desenvolvimento para prover a 

incorporação das tecnologias desenvolvidas pelos institutos de pesquisa, de acordo com o 

decreto lei No. 4.901. 

Este segundo o decreto No. 4091 estabelecem-se ainda a transmissão do sinal televisivo em 

alta resolução (HDTV), além da resolução padrão (SDTV), além da transmissão simultânea 

para terminais fixos, móveis e portáteis, além da interatividade no seu grau mais alto. 

                                                 
4 <http://www.presidencia.gov.br/CCIVIL/decreto/2003/D4901.htm> Acesso em 09/06/2006. 
5 <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm> Acesso em 08/25/06. 
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Figura 4 – Modelo de Referência de TV Digital Proposto pelo LSI (Notas Pessoais do Professor Marcelo 

Zuffo) 
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Sua função, entre outras é a provê ao usuário os recursos de interatividade propostos pelo 

sistema em seus diversos níveis. 

O Canal de Interatividade é um novo recurso previsto nos sistemas atuais de TV Digital 

(ATSC, 1997); (ISDB, 1999); (DVB, 2000); (CPQD, 2001), (CPQD, 2005) pelo qual o 

usuário pode interagir de diversas formas com a programação e com a emissora de TV. 

No Japão, em telefonia móvel, o Canal de Retorno foi implementado através de uma ligação 

telefônica para uma central dedicada a este fim. Neste sistema o usuário recebe o sinal de TV 

em seu telefone celular, e através deste mesmo aparelho, é realizada a ligação telefônica com 

as informações de interatividade desejadas pelo usuário (CPQD, 2001); (CPQD, 2005), 

(KOIKE, 2006).  

Na Inglaterra, nos lares da população o Canal de Retorno foi implementado através de uma 

ligação telefônica realizada por um modem para uma central dedicada a este fim. Neste 

sistema o usuário recebe o sinal de TV em sua casa através de um terminal de acesso. Este 

aparelho é ligado a um modem que está ligado à linha telefônica fixa e através deste conjunto 

é realizada a ligação telefônica com as informações de interatividade desejadas pelo usuário 

(CPQD, 2001); (CPQD, 2005), (CRINON, 2006), (FARIA, 2006). 

Na Tabela 1 são mostradas diversas soluções do Canal de Interatividade em diversos países 

do mundo (CPQD, 2001), (CPQD, 2005), (VAZ, 2006a), de onde se percebe por estas 

implementações, que o seu foco está na camada física da conexão. 

Tabela 1 – Solução do Canal de Interatividade em Diversos Países do Mundo 

Serviço Coréia do 
Sul 

EUA Japão Finlândia Itália Holanda Austrália 

Transmissão 
ATSC/ T-

DMB 
ATSC ISDB DVB-T/H DVB-T DVB-T/H DVB-T/H 

Monoprogra
mação 

HD HD e 
SD HD Não Não Não HD 

Multiprogra
mação 

Não SD SD SD SD SD SD 

Interatividade 
Local/Canal de 
Interatividade Local Local/Canal de 

Interatividade 
Local/Canal de 
Interatividade Local Local Local 

Canal de 
Interatividade 

ADSL Não ADSL RTFC RTFC Não Não 

Mobilidade/ 
Por tatibili 

dade 
Sim Não Sim Sim 

Em 
Fase de 
Testes 

Sim Em Fase de 
Testes 

Isto se deve às realidades destes países. Considerando a Inglaterra e o Japão, que são dois 

países ricos e desenvolvidos, com uma difundida indústria telefônica, com uma rede de alta 
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capilaridade e com um território de tamanhos reduzidos, se comparado ao tamanho do 

território brasileiro. Estes dois países têm aproximadamente a extensão territorial de um 

estado brasileiro, como São Paulo e Santa Catarina respectivamente.  

No caso particular brasileiro, até o momento presente, este é o único sistema de TV Digital 

em que o Canal de Interatividade é feito exclusivamente através do uso da Internet. (VAZ, 

2003). Isto se deve a uma realidade muito particular do Brasil. 

O Brasil é um país de dimensões continentais. Sua rede de telecomunicações possui baixa 

capilaridade e a rede de radiodifusão é bastante difundida entre a população. O país possui 

ainda, uma infra-estrutura física muito heterogênea de acesso à Internet, onde as pessoas 

acessam a Internet através de diferentes maneiras, como por exemplo, através da rede de 

telefonia pública, através da rede de telefonia móvel, ou ainda, através de serviços de redes de 

banda larga, tais como: redes ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), através das redes 

de TV a Cabo, ou ainda, acessam a Internet através do uso de redes sem fio, através do uso de 

redes WI-FI (Norma IEEE 802.11). 

O estabelecimento do Canal de Interatividade através do uso da Internet é uma das maneiras 

de permitir o desenvolvimento da nação e da melhoria da condição de vida da população e de 

trazer dignidade às mesmas.  

Permite-se a inclusão digital da população, através do Terminal de Acesso à TV Digital 

conectado a Internet o usuário começa a ter acessos aos mais diversos tipos de informações, 

diversões entre outros. Como conseqüência, a inclusão social. Uma vez que através deste 

novo paradigma, o usuário poderá participar mais ativamente de programas educativos e 

assim melhorar e/ou adquirir uma melhor qualificação e ser incluso pelo mercado de trabalho. 

Permite-se ainda a implementação do acesso ao Canal de Interatividade de forma 

independente da infra-estrutura física da região e, desta forma, ter acesso aos mais variados 

recursos e serviços oferecidos pelo novo sistema de TV Digital. 

Em primeira aproximação, pode-se implementar o Canal de Interatividade de forma 

semelhante a que foi realizada na Inglaterra, onde um terminal de acesso é conectado à rede 

de telecomunicações, porém no caso brasileiro, o modem constitui apenas a camada física do 

modelo de rede TCP/IP (TANEMBAUM, 2003). 

Uma vez implementada a Internet discada no Terminal de Acesso à TV Digital (VAZ, 

2006b), pode-se realizar está conexão através de outras normas que implementem a camada 

de enlace de dados do modelo TCP/IP (STEVENS, 1994) como, por exemplo, através do uso 
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da norma de comunicação Ethernet (Norma IEEE 802.3), da norma de comunicação Tokem 

Ring (Norma IEEE 802.5) ou ainda, através do uso da norma de comunicação FDDI (VAZ,  

2006b). 

Em um horizonte mais longínquo, pode-se ainda, considerar o de acesso à Internet através do 

uso de redes sem fio. Este é um novo paradigma em redes de dados e acesso à Internet. Uma 

de suas grandes vantagens é a de não precisar de fios ou cabos, o que evita reformas 

complexas em escritórios e afins para instalação de cabeamento estruturado, ou evita as 

desorganizações domésticas causadas por não se saber onde alocar corretamente os cabos de 

rede. Outra vantagem é a de não precisar reformar toda uma cidade para passagem das 

instalações de rede, como foi feito para o funcionamento da TV a Cabo. 

Outro parâmetro que está crescendo no contexto das redes sem fio é a de mobilidade 

(PANDYA, 1999). Um dos conceitos atrelados à idéia de mobilidade está relacionado a não 

ter que fazer a atualização do endereço IP do terminal utilizado quando nos deslocamos de um 

lugar para outro. De uma sala para outra, por exemplo. Esta idéia de mobilidade está 

relacionada à mobilidade da camada de enlace de dados e da camada IP do modelo TCP/IP 

(CARVALHO, 2006). 

 

Figura 5 – Proposta de Implementação do Canal de Interatividade Através do Uso de um SDR 
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Outro conceito, também atrelado à idéia de mobilidade é o de continuar fazendo tráfego de 

dados e/ou informações, enquanto o terminal estiver em movimento. Por exemplo, o 

passageiro no banco de trás do carro que deseja ver TV ou navegar pela Internet enquanto o 

carro está em movimento, ou um executivo que deseja verificar seus E-mails enquanto está 

viajando em um trem. Nestas condições uma boa implementação do Canal de Interatividade 

se faz através do uso de uma rede sem fio. 

Mais uma vez, ousando-se pouco mais, a fim de manter a comunicação com a Internet no ar o 

máximo de tempo possível, e ser o mais imune possível às intempéries e oscilações do 

sistema de tráfego de informações, podemos implementar o Canal de Retorno através do uso 

de redes sem fio utilizando um Rádio Definido por Programa de Computador. Conforme 

mostra a Figura 5. 

Desta maneira, congregam-se diversas tecnologias de redes sem fio em um mesmo Terminal 

de Acesso à TV Digital, de forma que, se por ventura uma tecnologia tem sua navegação pela 

Internet interrompida por algum motivo, o sistema automaticamente comuta para outra 

tecnologia de forma a continuar a navegação, ganhando-se flexibilidade, confiabilidade e 

dinamismo em nossa conexão. Uma vez que há mais de uma opção de tecnologia de rede sem 

fio na mesma estação de trabalho. 

1.5 Trabalhos Correlatos 

Este trabalho se insere dentro de uma linha de pesquisa do próprio LSI (Laboratório de 

Sistemas Integráveis) que se desenvolve há alguns anos. Esta linha de pesquisa caracteriza-se 

pelo desenvolvimento de uma família de Terminais de Acesso que vai desde uma plataforma 

mais simples, prevendo basicamente o acesso à TV Digital até uma plataforma mais 

sofisticada que além do acesso à TV Digital, prevê recursos interativos e recursos multimídias 

a serem utilizados pelo usuário. 

O primeiro trabalho, que foi iniciado neste sentido, foi à tese de doutorado do candidato 

Engenheiro Marco Antonio Simon Dal Poz intitulada “Um Terminal de Acesso Digital 

Reconfigurável Bidirecional Adaptável aos Padrões Multimídia Emergentes” (DALPOZ,  

2005). Nesta tese é proposta uma nova arquitetura de Terminal de Acesso à TV Digital, sendo 

este reconfigurável. Abordando vantagens e desvantagens de seu uso e quais critérios devem 

ser atendidos para sua adoção. Esta tese foi concluída em dezembro de 2005. 
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Outro trabalho relevante foi o trabalho desenvolvido pelo então aluno de graduação de 

engenharia elétrica Rogério Pernas Nunes, intitulado: “Estudo, Otimização e Implementação 

de uma Arquitetura Reconfigurável para Set-Top-Box Digital” (NUNES, 2003). Neste 

trabalho trata-se a necessidade de alta capacidade de processamento e comunicação em tempo 

real. Para que a funcionalidade do Terminal de Acesso digital (Set-Top-Box) possa ser 

ampliada, visando aproveitar recursos que podem estar agregados à transmissão digital 

(principalmente referentes à interatividade). Este projeto foi concluído em janeiro de 2003. 

Terceiro trabalho, agora desenvolvido pela então aluna de graduação de engenharia elétrica 

Laisa Caroline de Paula Costa, intitulado: “Pesquisa e Desenvolvimento de uma Unidade 

Controladora de Vídeo Reconfigurável Baseada no Padrão MPEG-4” (COSTA, 2003). Nele é 

tratado o estudo e desenvolvimento de uma unidade controladora de vídeo para um Terminal 

de Acesso digital (STB-D) reconfigurável de baixo custo, visando compatibilidade com o 

padrão de vídeo digital MPEG-4. Este projeto foi concluído em janeiro de 2003. 

Na parte de desenvolvimento do Canal de Interatividade, os então formandos em engenharia 

elétrica Eduardo Rodrigues de Carvalho e Rodrigo Admir Vaz, desenvolveram o trabalho 

intitulado: “Desenvolvimento do Sistema de Navegação de Internet do Set-Top-Box” (VAZ, 

2003). Neste foi implementado a pilha de protocolos TCP/IP, operando sobre o protocolo PPP 

(Protocolo Ponto-a-Ponto), que é a principal arquitetura de rede utilizada neste meio. Esta 

pilha de protocolos foi implementada até a camada de transporte. Para navegação via modem 

ser possível, fez-se necessário também à concepção de uma UART padrão 16550, que é 

responsável pela interface do referido protótipo com o modem, que é por sua vez ligado à 

linha telefônica. Este trabalho foi concluído em dezembro de 2003. 

1.6 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação de mestrado encontra-se dividida da seguinte maneira: No Capítulo 1 são 

apresentadas a introdução do trabalho e sua proposta, além de sua contextualização. No 

Capítulo 2, é apresentado o Estado da Arte em Comunicações Sem Fio, além de definições e 

discussões nas áreas correlatas em Rádio Definido por Programa de Computador. Sendo 

apresentado também, ao final do capitulo, uma tabela comparativa de diversos padrões de 

comunicação sem fio, fornecida pela R&S (R&S, 2007)6. 

                                                 
6 <http://www.rohde-schwarz.com> Acesso em 26/02/2007 
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No Capítulo 3 são apresentados os requisitos desejáveis para o Canal de Interatividade e para 

um Rádio Definido por Programa de Computador , bem como a proposta de implementação 

de um Terminal de Acesso com uma interface de comunicação sem fio, reconfigurável através 

de um Rádio Definido por Programa de Computador para implementação do Canal de 

Interatividade do sistema de TV Digital, discutindo-se as metodologias a serem adotadas para 

atendimento da proposta. No Capítulo 4 são apresentados os resultados obtidos nos ensaios 

realizados no âmbito deste trabalho, bem como se discutem alguns aspectos destes. No 

Capítulo 5 são discutidas atuais tendências das redes de comunicações sem fio, bem como são 

realizadas conclusões de todo este projeto. Após o Capítulo 5 é apresentada à Bibliografia 

utilizada neste trabalho e a Bibliografia Eletrônica. No Anexo I é apresentado o 

funcionamento das camadas MAC da família de normas IEEE 802. No Anexo II é 

apresentado o Programa de Controle da Interface de Rede Sem Fio do Terminal de Acesso à 

TV Digital desenvolvido neste trabalho. 
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Capítulo 2          

TV Digital e Comunicações Sem Fio 

este capítulo apresentamos os requisitos de funcionalidades que um Terminal de 

Acesso à TV Digital deve possuir atualmente a fim de prover acesso ao novo sistema 

de TV. Apresentam-se também, definições de termos, expressões e conceitos utilizados nesta 

dissertação, além de apresentar o estado da arte em comunicações sem fio (wireless) e o 

estado da arte em Rádio Definido por Programa de Computador (Software Defined Radio).  

Estas apresentações se fazem necessárias a fim de ambientar esta pesquisa e fornecer 

subsídios para que nos capítulos posteriores seja feita a proposta desta dissertação e abordada 

à metodologia de trabalho que pretende ser seguida ao longo do desenvolvimento desta. 

2.1 Considerações Iniciais 

Observamos ao longo dos últimos anos a evolução dos recursos que acompanham um 

Terminal de Acesso. As pequenas caixas receptoras de sinal de vídeo, denominadas Terminais 

de Acesso, evoluíram para complexos sistemas digitais bidirecionais de transmissão e 

distribuição de sinais multimídia, incorporando funcionalidades e características que são 

consideradas fundamentais e estão enumeradas abaixo (DALPOZ, 2005): 

Ø Suporte a Televisão de Alta Definição (HDTV): Há praticamente duas décadas 

engenheiros e cientistas vêm procurando adequar a atual infra-estrutura de distribuição 

de sinais de TV aos requisitos estabelecidos pela TV de alta definição (High Definition 

TV); 

N 
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Ø Suporte a Aplicações Multimídia Distribuídas: Permitindo a oferta de recursos de 

entretenimento avançados como serviços de distribuição de vídeo sob demanda e a 

oferta de jogos eletrônicos interativos; 

Ø Expansibilidade : Permitindo a incorporação gradativa de novos serviços e padrões de 

acordo com a evolução tecnológica; 

Ø Baixo Custo: Garantindo a melhor relação entre camada física e seus programas e 

aumentando a vida útil do Terminal de Acesso, evitando trocas desnecessárias; 

Ø Independência da Interface de Comunicação: Permitindo a operação com diferentes 

tipos de redes e adaptação conforme os meios de acesso disponíveis na residência do 

assinante da rede de comunicação sendo os principais a rede de transmissão por 

radiodifusão, à rede de TV a cabo, e a rede de TV via satélite; 

Ø Suporte a Serviços: (Tele-medicina, Tele-educação, Comércio Eletrônico, etc.): 

Permitindo a interoperabilidade com outros dispositivos, por exemplo, medidores de 

pressão arterial e batimento cardíaco, para transmissão de informações médicas 

precisas, propiciando o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico médico à 

distância; 

Ø Suporte as Transações Eletrônicas Seguras: Operando com sistemas avançados de 

criptografia, certificação digital e acesso condicional, que requerem elevado poder de 

processamento, a fim de que as informações fossem transmitidas só sejam 

decodificáveis apenas pelo usuário e pela empresa com a qual se deseja comercializar 

um produto; 

Ø Bidirecionalidade de Comunicação de Dados: Propiciando a incorporação de 

protocolos básicos e avançados de Internet como o TCP/IP e HTTP (Hypertext 

Transfer Protocol); 

Ø Suporte à Linguagem de Programação JAVA: Por se tratar de uma linguagem 

multiplataforma, Java tornou-se um padrão industrial para o desenvolvimento de 

aplicativos para sistemas distribuídos, freqüentemente acessados através da Internet; 

Ø Armazenamento de Massa: Cada vez mais se faz necessário que o que haja no 

Terminal de Acesso interfaces como ATA, SATA, FIREWIRE (Norma IEEE 1394) a 

fim de controlar dispositivos de armazenamento de informações em massa como disco 

rígido entre outros periféricos; 

Ø Interface Genérica e de Manutenção: Através desta pode-se fazer diagnósticos de 

manutenção e/ou utilizar para interconexão de equipamento de uma forma geral, como 
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câmeras, impressoras entre outros. Para este interface pode se usar barramento como 

USB (Universal Serial Bus); 

Ø Interface de Canal de Interatividade: Através desta interface pode-se conectar o 

terminal e acesso à Internet e permitir o mais alto nível de interatividade previsto, bem 

como, permite-se o usuário ter acesso aos mais diversos recursos da Internet. Neste 

grupo de interface de conexão de Internet podemos, por exemplo, ressaltar a interface 

RS – 232 para conexão de Internet através de um modem conectado à linha telefônica. 

Além da interface RJ – 45 para conexão do terminal de acesso com uma rede de norma 

IEEE 802.3 ou conexão do mesmo com um modem ADSL ou Cable Modem. Ou ainda 

uma interface do tipo RJ – 11 para conexão direta do Terminal de Acesso com a linha 

telefônica, uma vez que ele possa ter estes dispositivos internamente conectados a ele. 

Uma interface que poderá ser muito utilizada como interface de rede é a interface 

USB, interface por onde se conectará um dispositivo de rede externo ao Terminal de 

Acesso para estabelecimento da sua conexão com a Internet, a exemplo dos modems 

ADSL USB, que são conectados ao PC através de uma interface USB, permitindo o 

acesso deste com a Internet. Outra interface que deverá estar presente (pelo menos nos 

próximos anos) é a interface para conexões com redes sem fio como a norma IEEE 

802.11, norma IEEE 802.16, norma IEEE 802.20 entre outros. 

Dentro deste universo das redes sem fio, algumas características precisam ser esclarecidas 

e/ou definidas, são as características, por exemplo, de mobilidade, nomadismo, portatibilidade 

entre outras. Estas serão introduzidas e definidas abaixo, a maioria dos termos e conceitos foi 

definida pelas recomendações da ITU, divulgadas no padrão IMT - 2000 (PANDYA, 1999). 

Portátil (ou portável) é um equipamento fácil de ser deslocado ou ainda fácil de ser 

transportado, pelo seu proprietário, para qualquer lugar. Atualmente, a maioria destes 

dispositivos cabe na palma da mão (handheld), mas esta não é uma regra geral, como, por 

exemplo, é o caso do computador portátil (laptop). 

Em muitos textos escritos na literatura, vê-se o termo portável, como sinônimo de portátil. 

Isto se deve pelo fato da palavra portable, que do inglês significa: portátil, ter sido traduzida 

como portável. 

A portatibilidade de um dispositivo (device portability) é a capacidade que um dispositivo 

possui de se conectar a rede a qualquer momento, em qualquer lugar. 
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Nomadismo (nomadic) é a habilidade do usuário de mudar seu local de conexão com a rede 

após ter se movido. Quando o usuário está se movendo e trocando seu ponto de conexão com 

a rede, a sessão de serviço do usuário é completamente interrompida e somente após o 

deslocamento ter sido concluído, o serviço é retomado. Assume-se que em circunstâncias 

normais, o usuário interrompa sua conexão e a sua sessão de serviço antes de se mover para 

outro ponto de conexão. 

Mobilidade (mobility) pode ser definida como a habilidade de se prover serviços 

independentemente de mudanças que podem ocorrer por atividades do usuário/terminal; o 

usuário pode mudar seu ponto de conexão com a rede, enquanto se move, sem interromper 

sua sessão atual do serviço. 

Mobilidade universal (universal mobility) é a capacidade de ser ter acesso à rede em 

qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer terminal, com uma qualidade de serviço 

consistente. A mobilidade universal inclui quatro aspectos: mobilidade pessoal (personal 

mobility), mobilidade do terminal (terminal mobility), mobilidade  de serviço (service 

mobility) e mobilidade da sessão (session mobility) (PANDYA, 1999). 

Mobilidade pessoal ou de usuário refere-se à habilidade do usuário de acessar os serviços de 

telecomunicações a partir de qualquer terminal na base de um identificador pessoal e a 

capacidade da rede de prover os serviços de acordo com o perfil do usuário. Esta 

comunicação pode ser feita a qualquer momento, de qualquer lugar e para qualquer usuário. 

Mobilidade do terminal refere-se à capacidade do usuário de usar seu terminal para se mover 

em uma rede (heterogênea) enquanto possui acesso ao mesmo conjunto de serviços. O acesso 

aos serviços de telecomunicações pode ser realizado a partir de diferentes localidades, 

enquanto o terminal está em movimento e neste aspecto, a rede deve ser capaz de localizar e 

identificar o dado terminal. A mobilidade de um terminal está intimamente relacionada com 

os cenários de uso da aplicação. Os requerimentos dependem da velocidade relativa entre a 

estação móvel e a rede de acesso sem fio com a qual está interagindo. Com relação à 

velocidade relativa de deslocamento entre a estação e a rede, a mobilidade pode ser 

classificada da seguinte forma: 

è Estacionária (0 Km/h); 

è Mobilidade Pedestrial (entre 0 e 10 Km/h);  
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è Mobilidade Veicular (maior que 10 Km/h); 

è Baixa/Média (entre10 e 100 Km/h); 

è Alta (entre 100 e 250 Km/h); 

è Super Alta (acima de 250 Km/h). 

A mobilidade do serviço é definida como a habilidade da rede de prover consistentemente 

serviços personalizados ao usuário, com a QoS (Qualidade de Serviço) esperada, 

independentemente da localização do usuário. Isso permite que o usuário mantenha o acesso 

aos seus serviços, mesmo enquanto se move ou modifica os pontos de acesso à rede.  

Dois aspectos devem ser considerados em relação à mobilidade de serviço: a manutenção da 

adequada QoS enquanto durar a sessão independente das mudanças da rede e assegurar que o 

usuário tenha acesso a todos os seus serviços contratados independentemente do lugar de 

acesso à rede. 

Mobilidade da sessão refere-se à habilidade do usuário de manter uma sessão ativa enquanto 

comuta de terminal. 

A convergência (convergence) é uma evolução coordenada das redes anteriormente discretas 

em direção da uniformidade no suporte de serviços e aplicações (PANDYA, 1999). 

Um terminal fixo é um terminal que é estático durante sua conexão e permanece estacionário, 

mesmo quando encerrada sua conexão. Como exemplo, pode-se citar os terminais de acesso à 

TV a cabo. Este permanece estacionário enquanto está sendo utilizado e permanece 

estacionário mesmo depois de desligado.  

Um terminal móvel é o terminal que pode se mover durante sua conexão. Como exemplo, 

um telefone celular, que pode se movimentar enquanto a chamada telefônica está sendo 

realizada. 

2.2 Comunicações Sem Fio 

Muitas normas de comunicações sem fio foram lançadas desde a década de 1990. Desde 

então, tem havido forte apelo por este tipo de tecnologia de comunicação. O que implica em 

que os terminais envolvidos poderem se comunicar sem um grande complexo de cabos e fios 

espalhados pelo chão do escritório, com o perigo de alguém tropeçar. Outra vantagem é a de 
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não precisar reformar um escritório, casa ou até mesmo uma cidade inteira para passar o 

devido cabeamento para que os usuários tenham acesso a um dado serviço, como foi o caso da 

TV a Cabo. 

Este tipo de tecnologia possui desvantagem quanto à segurança da informação e a legislação 

que permite o uso de uma porção do espectro de freqüências. No caso da segurança surge a 

necessidade de uma norma de criptografia bem dimensionada para aplicação, como por 

exemplo, um WPA no caso da norma 802.11. Eventualmente, pode-se fazer uso das normas 

de criptografia do protocolo IPv6. 

Entende-se por Comunicação Sem Fio (wireless), qualquer enlace de comunicação que seja 

feito entre dois ou mais pontos de comunicação, onde a comunicação entre dois pontos é 

realizada por meio do uso de antenas que emitem ondas de rádio freqüência e captem as 

mesmas, estabelecendo assim, um rádio enlace. Independente se a comunicação é analógica 

ou digital, se ondas utilizadas possuem portadoras em MHz ou GHz, ou ainda ondas no 

espectro do infravermelho ou ultravioleta. 

Tabela 2 – Alocação de Faixas de Freqüência 

Faixa de Freqüência Banda Principais Usos 
VLF (Very Low Frequencies – 
Freqüências Muito Baixas) 

De 3 kHz até 30 kHz Sonares e comunicação da 
embarcação com a costa. 

LF (Low Frequencies – Freqüências 
Baixas) 

De 30 kHz até 300 kHz Comunicações Marítimas. 

MF (Medium Frequencies – 
Freqüências Médias) De 300 kHz até 3 MHz 

Comunicação Marítima, Telegrafia e 
Radiodifusão AM. 

HF (High Frequencies – Freqüências 
Altas) De 3 MHz até 30 MHz Radiodifusão Internacional e ISM. 

VHF (Very High Frequencies – 
Freqüências Muito Altas) 

De 30 MHz até 300 MHz 
Rádio Difusão FM, Navegação 
Aeronáutica e Aviação Civil. 

UHF (Ultra High Frequencies – 
Freqüências Ultra Altas) De 300 MHz até 3 GHz 

Comunicação Sateletal 
Meteorológica e, Radiodifusão 
Televisiva e Telefonia Móvel. 

SHF (Super High Frequencies – 
Freqüências Super Altas) De 3 GHz até 30 GHz 

Radar e Co municação através do uso 
de Satélite. 

EHF (Extra High Frequencies – 
Freqüências Extremamente Altas) De 30 GHz até 300 GHz 

Radiodifusão Sateletal, Aplicações 
Experimentais. 

O espectro eletromagnético de freqüências está organizado em faixas de acordo com as 

normas da ANATEL, que seguem as recomendações da FCC. Nestas normas, o órgão 

regulador divide o referido espectro em várias faixas de freqüência, que se estendem desde 3 

(três) kHz até 300 (trezentos) GHz. Cada banda de freqüência tem o seu uso alocado de 

acordo com a natureza da aplicação e de acordo com o comprimento de onda da referida 

faixa. Na Tabela 2 é mostrado um resumo das faixas de freqüências, bem os principais usos 
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de cada banda (GOMES, 2002). Este espectro de freqüências é caracterizado por radiações 

não ionizantes, uma vez que as radiações são consideradas ionizantes a partir do ultravioleta, 

conforme mostrado na Figura 6. 

Embora a comunicação de dados na Internet esteja sujeita a uso malicioso, ou monitoramento 

de qualquer espécie principalmente em redes sem fio. Não faz parte deste trabalho o 

estabelecimento da segurança da comunicação entre os terminais (hosts) envolvidos, através 

da implementação de algoritmos de segurança de qualquer espécie. 

 

Figura 6 – Espectro Eletromagnético (CTS, 2006)7 

Entende-se que uma vez estabelecida à comunicação entre os terminais (hosts) envolvidos, 

diversas normas de segurança podem ser utilizados, tais como a WEP (Wired Equivalent 

Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) na camada MAC, a IPSEC disponível no protocolo 

IP, pode-se ainda, utilizar qualquer norma de criptografia disponível para camada de 

transporte e aplicação. Não é o escopo de este trabalho estabelecer uma comunicação segura 

entre dois terminais e sim estabelecer o elo de comunicação sem fio destes dois.  

Para fins do desenvolvimento que segue nesta dissertação, foram estudados algumas normas 

e/ou tecnologias de comunicações sem fio, a fim de levantar suas características e relevâncias.  

                                                 
7<http://www.ctc.ufsc.br> Acesso em 30/03/2006 
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São estas: 

Ø Norma IEEE 802.11; 

Ø Norma IEEE 802.15; 

Ø Norma IEEE 802.16; 

Ø Norma IEEE 802.20; 

Ø Norma WUSB; 

Ø Norma de redes INFRAVERMELHA; 

Ø Tecnologia GSM; 

Ø Tecnologia CDMA; 

Ø Rádio Definido Por Programa de Computador (Software Defined Radio); 

Nas próximas seções descrevem-se com detalhes cada uma destas alternativas. 

2.3 A Família de Normas IEEE 802 

Embora o IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) seja sediado nos Estados 

Unidos, ele conta com forte participação internacional nos encontros IEEE e muitos padrões 

produzidos pelo IEEE são organizados ao redor de aplicações significantes. As normas IEEE 

802 lidam com as Camadas Física e de Enlace de Dados do modelo de referência ISO 

(Internacional Standard Organization) OSI (Open Systems Interconnection). As normas IEEE 

802 especificam a camada de Enlace de Dados em duas subcamadas, Controle de 

Comunicação Lógica (Logical Link Control - LLC) e controle de acesso ao meio (Mediun 

Access Control - MAC). A camada LLC é padronizada pela norma IEEE Std 802.2 e é 

comum a todas as camadas MACs da família de normas IEEE 802. 

Inicialmente, o trabalho em comunicação de dados através de redes sem fio ocorreu através do 

grupo de trabalho da norma IEEE 802.4 TM, que trabalhou no método de múltiplo acesso 

através do token. Em 1990 o grupo de trabalho chegou à conclusão que o token passante não é 

uma norma eficiente para redes locais sem fio e o grupo IEEE 802.11 foi estabelecido 

(COOKLEV, 2004). 

2.3.1 Norma IEEE 802.11 

O trabalho sobre o primeiro padrão de comunicação de dados, através do uso de redes sem fio 

começou em 1990, quando a norma IEEE 802.11 foi iniciado como um grupo de trabalho 



 - 25 -

pertencente ao grupo IEEE 802. O sucesso da norma de comunicação Ethernet ou norma 

IEEE 802.3 e o desejo de ter Wireless Ethernet foi à motivação para criação do grupo IEEE 

802.11 como um grupo de trabalho. A Ethernet Wireless tinha intenção originalmente de 

prover conectividade aonde à fiação era inadequada para suportar LANs com fio (redes de 

comunicação Ethernet necessitam de cabeamento especial tipo CAT5. Cabeamento do tipo 

CAT5 não são disponíveis em edifícios mais velhos e na maioria dos lares). Outra motivação 

para formação de um grupo de trabalho IEEE 802.11 foi à alocação da banda de 2,4 GHz para 

equipamentos não licenciados pelo FCC (COOKLEV, 2004). 

Este grupo de trabalho ficou conhecido como Wi-Fi (Wireless Fidelity). Este nome passou a 

ser usado genericamente quando se refere a qualquer tipo de rede da norma IEEE 802.11 

independentemente se utilize a norma IEEE 802.11a, norma IEEE 802.11b, dual-band ou 

qualquer outro norma. O termo é promulgado pela Wi-Fi Alliance (WIFI, 2005)8. 

O nome Wi-Fi deriva de Hi-Fi, usado no século passado para designar os primeiros discos de 

áudio de alta fidelidade (High-Fidelity). Wi-Fi, portanto, significa Wireless Fidelity, ou 

fidelidade sem fio. A norma Wi-Fi permite comunicações bidirecionais sem fio em distâncias 

de algumas centenas de metros (ou dezenas, se for feita através de obstáculos como paredes e 

estruturas de concreto), mas em taxas elevadas. Para fechar uma conexão com a Internet um 

dispositivo Wi-Fi precisa estar, portanto, dentro da área de alcance de um ponto de acesso 

(Access Point - AP) (BPIROPO, 2005) 9. 

Quaisquer produtos testados e aprovados como Wi-Fi Certified pela Wi-Fi Alliance são 

certificados como interoperáveis um com outro, mesmo se pertencerem a fabricantes 

diferentes. Um usuário com um produto Wi-Fi Certified pode usar qualquer ponto de acesso 

de qualquer fabricante com qualquer outro fabricante de hardware que também esteja 

certificado. Entretanto, tipicamente qualquer produto utilizando a mesma portadora operará 

com qualquer outro produto mesmo que não esteja certificado. 

Formalmente o termo Wi-Fi foi usado somente em lugar da norma IEEE 802.11b da mesma 

forma que a norma Ethernet é usada em lugar da norma IEEE 802.3. A Aliança expandiu o 

uso genérico do termo em uma tentativa de parar a confusão a respeito da interoperabilidade 

de WLAN (WEBOPEDIA, 2005)10. 

                                                 
8  <http://www.wi-fi.org> Acesso em 13/07/2005. 
9  <http://www.bpiropo.com.br/em20040311.htm> Acesso em 17/07/2005. 

10 <http://isp.webopedia.com/TERM/W/Wi_Fi.html > Acesso em 14/07/2005. 
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No Anexo I são revelados detalhes técnicos de funcionamento e detalhes da camada MAC 

desta norma de rede sem fio. 

2.3.1.1 Norma IEEE 802.11a 

Em outubro de 1997 o Comitê Executivo IEEE 802 aprovou dois projetos para aumentar a 

taxa de transmissão da camada física (PHY) da norma IEEE 802.11. A primeira extensão, o 

norma IEEE 802.11a, define requerimentos para operação da camada PHY na banda U-NII de 

5,0 GHz e taxas de transmissão de 6 Mbps até 54 Mbps. A norma IEEE 802.11a é uma das 

extensões de camada física da norma IEEE 802.11 e é referido como Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing (OFDM). O OFDM PHY definido para a norma IEEE 802.11a é similar 

à especificação do OFDM do ITSI–HiperlanII (O’HARA, 2001). 

A norma 802.11a foi adotado em 1999 (COOKLEV, 2004). 

2.3.1.2 Norma IEEE 802.11b 

A norma IEEE 802.11b PHY (camada física) é uma das extensões de camada física (PHY) da 

norma IEEE 802.11 e é referido como High Rate Direct Sequence Spread Spectrum 

(HR/DSSS). A HR/DSSS PHY prove duas funções.  

A primeira, HR/DSSS estende a taxa de transmissão do PSDU para 5,5 Mbps e 11 Mbps 

usando acentuadas técnicas de modulação. 

Segundo, HR/DSSS PHY prove mecanismo de escolha de taxa de transmissão, que permite 

redes de 11 Mbps regredirem para taxas de um e dois Mbps e interoperarem com o legado da 

norma IEEE 802.11 de camada física de 2,4 GHz. Essa emenda possui as mesmas 

características da norma IEEE 802.11, somente com a diferença de camada física. Esta opera 

com na banda ISM de 2,4 GHz conforme a anterior, porém com modulação e taxas diferentes 

(O’HARA, 2001). 

A emenda 802.11b ao padrão original foi ratificada em 1999 (O’HARA, 2001). 

2.3.1.3 Norma IEEE 802.11e 

O grupo de trabalho IEEE 802.11e tem a seguinte meta: melhorar a camada MAC da norma 

IEEE 802.11, para aumentar e gerenciar a qualidade de serviço, prover classes de serviço e 

melhorar os mecanismos de segurança e autenticação e um considerável aumento de 

eficiência nas áreas DCF e PCF. 
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Esta emenda foi aprovada em Julho de 2005 (WIFIPLANET, 2005)11. 

2.3.1.4 Norma IEEE 802.11g 

Este norma é uma versão aperfeiçoada da norma 802.11b, tenso sido aprovado pelo IEEE em 

novembro de 2001. Ela utiliza modulação OFDM, método utilizado pela norma 802.11a, 

porém opera na portadora ISM de 2,4 GHz, junto com a norma IEEE 802.11b. Teoricamente 

pode operar em uma taxa de até 54 Mbps (TANEMBAUM, 2003). 

2.3.1.5 Norma IEEE 802.11i 

A norma IEEE 802.11i define ativamente melhorias para camada MAC para contar os temas 

relacionados ao WEP (Wired Equivalent Privacy). O inicial padrão IEEE 802.11 especifica o 

uso de chave uma relativamente fraca, chaves de criptografia estática sem qualquer forma de 

gerenciamento da distribuição de chave.  

Isto permite Hakers acessarem e decifrarem a mensagem criptografada pelo padrão WEP. A 

norma IEEE 802.11i incorpora o norma IEEE 802.1x e técnicas de criptografia mais rígidas, 

como AES (Advanced Encryption Standard). 

A norma IEEE 802.11i atualiza a camada MAC, então se deve poder atualizar os pontos de 

acesso existentes com firmwares adequados. Entretanto, a implementação do AES pode 

requerer um novo hardware (WIFIPLANET, 2005)12. A nova norma de criptografia adotado 

neste padrão chama-se WPA (Wi-Fi Protected Access).  

Esta emenda foi aprovada em junho de 2004. 

2.3.2 Norma IEEE 802.15 

Enquanto o crescimento e o sucesso das WLANs são devido ao crescimento do mercado de 

laptops (computadores portáteis). As WLANs vêm de rápido crescimento de dispositivos 

pequenos e baratos, muito dos quais têm acesso à Internet. Exemplos destes dispositivos são 

os telefones celulares, PDAs (Personal Digital Assistants), câmeras digitais entre outros.  

Tradicionalmente, dispositivos de cabos de propósito especiais têm sido usados para resolver 

este problema de conectividade de curto alcance. Entretanto, a maioria dos usuários pensa que 

cabos limitam a mobilidade, por isso, tornou-se muito desejável desenvolver tecnologias de 

                                                 
11 < http://www.wi-fiplanet.com/tutoria.php/1439551> Acesso em 14/07/2005. 
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conectividade para interconexão de dispositivos pessoais que não requeira o uso de cabos. 

Estas tecnologias de conectividade são conhecidas como WPAN.  

2.3.2.1 Norma IEEE 802.15.1 

Durante o ano de 1994 a companhia Ericsson ficou interessada em conectar seus telefones 

móveis a outros dispositivos (como PDAs) sem fios. Junto, com outras quatro companhias 

(IBM, Intel, Nokia e Toshiba), formou-se um consórcio, para desenvolver um padrão de redes 

sem fio para interconexão de computadores e dispositivos de comunicação e acessórios 

usando meios de transmissão de curto alcance e baixo consumo. O projeto foi nomeado 

Bluetooth, por causa do Harald Blaatand (Bluetooth) II (940-981), um rei Viking que unificou 

(conquistou) a Dinamarca e a Noruega (TANEMBAUM, 2003). 

A intenção original era que o Bluetooth fosse capaz de substituir o cabo em um alcance de 

aproximadamente 10 m, com muito baixo consumo e barato. 

Uma WPAN Bluetooth suporta tanto canais de comunicação síncrona para comunicação de 

voz com perda de qualidade e canais de comunicação assíncronos para comunicação de 

dados. Diferentemente do padrão IEEE 802.11, o padrão Bluetooth cobria todas as camadas 

do modelo OSI (Open System Interconnection). 

 

Figura 7 – Arquitetura do Padrão Bluetooth (IEEE 802.15.1) (COOKLEV, 2004) 

Entretanto, o estilo IEEE 802 de camadas MAC e PHY não foi utilizado. O mapeamento 

preciso entre os elementos da norma Bluetooth e do estilo IEEE 802 MAC e PHY é incomodo 

e discutível. Foi tentado, mas finalmente abandonado pelo grupo de trabalho IEEE 802.15. A 

Figura 7 mostra a pilha de normas no modelo OSI de 7 camadas e o Bluetooth, suas relações e 
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como ele pertence ao padrão. Como mostrado, a camada LLC e a camada MAC juntas 

delimitam as funções intencionadas pela camada de enlace de dados do modelo OSI. 

O padrão Bluetooth WPAN opera na banda ISM, não licenciada de 2,4 GHz, transmissor e 

receptor utilizam FFH (Fast Frequence Hopping) para combater interferência e 

desvanecimento da banda. O Bluetooth usa modulação GMSK (Gaussian Frequency Shift 

Keying) e taxa de transmissão de 1 Msímbolo/s. 

2.3.2.2 Norma IEEE 802.15.2 

Diferentes dispositivos sem fio podem operar nas mesmas bandas de freqüência. Muitos 

métodos e acesso foram amplamente investigados, mas até bem pouco tempo, nenhum havia 

estudado a operação dos vários e diferentes sistemas sem fio na mesma banda de freqüência. 

Métodos de múltiplo acesso consideram quantos dispositivos podem usar o mesmo espectro 

acordando com a mesma norma. Eles não consideram (e não podem considerar) quantos 

diferentes tipos de sistemas sem fio podem coexistir na mesma banda de freqüência. Todo 

sistema sem fio é projetado assumido que todo espectro, em que opera, está disponível a ele. 

Dispositivos que transmitem com potência relativamente grande e/ou usam normas mais 

resistentes à interferência conseguirão transmitir suas informações Esta situação pode ser 

chamada de polícia da força bruta. Os dispositivos que tiverem maior potência de transmissão 

operarão. 

Este tema parece importante em aplicações de redes domésticas, aonde se espera que o 

número de dispositivos cresça muito nos próximos anos. Por este motivo, medidas precisam 

ser feitas para assegurar que diferentes sistemas sejam capazes de funcionar, mesmo quando 

utilizam à mesma banda. Em outras palavras, trocar polícia da força bruta pela harmonização 

do uso dos diferentes dispositivos de rede sem fio. A norma IEEE 802 – grupo de trabalho 

IEEE 802.15 – é o primeiro corpo de padronização a considerar esta situação. 

A coexistência é a habilidade de um sistema operar uma tarefa em um dado ambiente 

compartilhado no qual existem outros sistemas que podem ou não estar usando as mesmas 

regras.  

A interoperabilidade  é a habilidade de dois sistemas executarem uma dada tarefa utilizando 

o mesmo grupo de regras. A habilidade de dois sistemas executarem uma tarefa quando cada 

sistema implementa um grupo de diferentes regras é chamado de inter-trabalho Se um novo 
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sistema pode inter-operar com um sistema antigo, o novo sistema é chamado retro 

compatível com o sistema antigo. 

2.3.2.3 Norma IEEE 802.15.3 

Em novembro de 1999, antes que o IEEE 802.15.1 estivesse completo, várias companhias 

como a Kodak, Motorola, Cisco e a Aware iniciaram o trabalho em tecnologia WPAN de 

elevada taxa de transmissão. Tal tecnologia tornou-se a norma IEEE 802.15.3. O futuro 

consumidor de dispositivos eletrônicos portáveis, como câmeras digitais proveram à 

motivação principal. Estes diapositivos devem suportar tráfego multimídia que requeiram 

altas taxas de transmissão. A tecnologia WPAN de alt a taxa deve suportar: 

1. Conexões através de redes Ad-Hoc 

2. Qualidade de Serviço 

3. Baixo Custo 

4. Alta velocidade – Até 55 Mbps 

Devido à aplicação multimídia ser especialmente importante, o padrão IEEE 802.15.3 decidiu 

que não usaria a camada MAC do padrão 802.15.1. Isto é, o padrão 802.15.3 não será 

somente a camada física. Neste sentido, o padrão IEEE 802.15 é diferente do padrão IEEE 

802.11, porque o IEEE 802.11 possui somente uma camada MAC. O fato de haver um 

mercado para WPAN de alta velocidade mostra que o Bluetooth não é suficiente, pois o não é 

rápido suficiente para todas as aplicações. Estudos têm mostrado que consumidores desejam 

transferir arquivos grandes em tempo menor que o Bluetooth permite.  

Uma aplicação em que o Bluetooth é especialmente inadequado é a aplicação de vídeo. A 

segunda resposta vem dos princípios fundamentais das comunicações – taxas de transmissão 

mais elevadas são sempre desejadas, devido à combinação da demanda consumidora e a 

competição dos desenvolvedores no mercado. 

2.3.2.4 Norma IEEE 802.15.4 

Ficou claro após o desenvolvimento do Bluetooth, que uma tecnologia que sirva para todos os 

propósitos não é uma boa aproximação. Muitas aplicações médicas, industriais, agricultoras e 

veiculares como sensores automação doméstica e leitores de medidas requerem conexão sem 

fio de curto alcance, o que é diferente do Bluetooth. Dois parâmetros são importantes para 
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estas aplicações – consumo ultra-baixo e custo ultra-baixo. O consumo deve ser baixo para 

que as baterias possam durar vários meses ou mais. A taxa de transmissão não é importante 

para estas aplicações e os desenvolvedores estão querendo trocar este parâmetro por baterias 

de vida muito longas. O Bluetooth e outras tecnologias WPAN não podem endereçar estas 

aplicações. A norma IEEE 802 endereça estas necessidades de mercado através do 

desenvolvimento de tecnologias WPAN de baixa taxa de transmissão. O padrão é chamado de 

IEEE 802.15.4 (similarmente aos outros padrões IEEE 802) define a camada física e a camada 

MAC. Adicionalmente à definição destas duas camadas, o padrão tem por objetivo alcançar 

certo nível de coexistência com os outros dispositivos sem fio.  

A taxa de transmissão pode ser baixa, mas os requerimentos de qualidade de serviço (Quality 

of Service - QoS) asseguram que os dispositivos sem fio construídos utilizando esta tecnologia 

podem carregar sinais como voz. 

No Anexo II são revelados detalhes técnicos de funcionamento e detalhes da camada MAC 

destas normas de rede sem fio. 

2.3.3 Norma IEEE 802.16 

Durante os últimos vários anos, a área de comunicação de dados em banda larga 

experimentou um grande crescimento. O termo banda larga é usualmente empregado para 

dizer capacidade de entregar banda significante para cada usuário, muito maior que o modem 

de voz de banda estreita. Seguindo a terminologia do ITU (International Telecommunication 

Union), o termo banda larga significa taxas de transmissão maiores que 1,5 Mbps. Acesso à 

Internet de banda larga se tornou uma indústria de massa que alcançou a maioria dos 100 

milhões de lares e três milhões de estabelecimentos comerciais nos Estados Unidos. Acesso 

em banda larga alcançou até mesmo, uma porcentagem de lares e estabelecimentos comerciais 

maiores que outros países industrializados como a Coréia e o Canadá. Por um período 

relativamente grande, foi sabido que a maior das tecnologias para acesso banda larga à 

Internet eram a DSL (Digital Subscriber Line), TV a Cabo, sem fio, e a fibra óptica.  

Duas destas tecnologias – xDSL e a TV a Cabo – são tecnologias maduras e alcançaram o 

estágio mercado de massa. A tecnologia óptica é capaz de atingir taxas muito elevadas, porém 

seu custo ainda é proibitivo para o mercado de massa. Por este motivo, ainda não é claro se a 

fibra se tornará uma tecnologia de massa. Espera-se que o acesso banda larga através de redes 

sem fio (BWA - Broadband Wireless Access) se torne uma tecnologia competitiva com o 

xDSL e a TV a Cabo. 
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De forma a responder estas necessidades do mercado, o grupo de trabalho IEEE 802.16 de 

BWA foi estabelecido em 1999. Os interesses da indústria foram significantes e o primeiro 

padrão (IEEE Sdt 802.16-2001) foi aprovado em dezembro de 2001 e publicado em abril de 

2002. 

 

Figura 8 – Sistemas de Acesso Sem Fio Fixo de Banda Larga (COOKLEV, 2004) 

O IEEE 802.16 é uma norma de comunicações sem fio semelhante à norma IEEE 802.11, 

porém com alcance muito maior (teoricamente cerca de 50 km). Sendo uma norma WMAN 

de elevada taxa de transmissão (com máximo teórico de 75 Mbps). Seu nome de fantasia Wi-

Max, que se consagrou no mercado, deriva de Worldwide Interoperability for Microwave 

Access, mas o nome oficial desta tecnologia é norma IEEE 802.16. Este se destina a 

estabelecer conexão banda larga, com elevadas taxas de transmissão em conexões de elevadas 

distâncias. A norma IEEE 802.16 especifica a camada MAC e a camada PHY dos sistemas 

fixos de acesso sem fio de banda larga (BWA). Similarmente a norma IEEE 802.11a, camada 

MAC é estruturada de forma a suportar múltiplas especificações de camadas físicas a fim de 
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fornecer ao padrão flexibilidade. A norma IEEE 802.16 suporta comunicações PMP e MP-MP 

na banda de 2 a 66 GHz. Adicionalmente às razões tecnológicas e comerciais, a existência de 

diversas camadas físicas reflete o fato que a propagação eletromagnética entre 2 GHz e 66 

GHz não é uniforme. Cada camada física é apropriada para uma gama determinada de 

freqüências e aplicações.  

A arquitetura de uma rede BWA consiste em sistemas fixos de acesso sem fio de banda larga 

tipicamente incluem ao menos uma estação base (BS – Base Station) e um número de estação 

de assinantes (SS – Subscriber Stations). Adicionalmente pode haver elos entre as Estações 

Base, repetidores e possivelmente outros equipamentos. Estações Base provêm conexões para 

redes núcleo em um lado e conexão via rádio para outras estações no outro lado de acordo 

com a Figura 8. 

Claramente se os sistemas de BWA são para competir com o Cabo e o DSL, seus 

crescimentos de mercado serão significativamente grandes por várias razões. 

Primeiramente, no longo prazo, sistemas de BWA são capazes de entregar taxas de 

transmissão mais elevadas que a xDSL ou a TV a Cabo. Tecnologias xDSL requerem que o 

consumidor esteja perto da central telefônica, entregando até 6 Mbps em distâncias de até 

5400m. Até o presente momento, a maioria dos usuários de xDSL tem velocidades muito 

menores, sendo que os consumidores que estão localizados em distâncias superiores da central 

telefônica não podem ter este serviço. Similarmente, o serviço banda larga através do uso da 

TV a Cabo entrega 1,5 Mbps. Muitos usuários comerciais e residenciais ao redor do mundo, 

não podem ter xDSL ou TV a Cabo. Estes usuários representam um mercado potencial 

significativamente grande para o BWA. Adicionalmente, comparado à xDSL e à rede de TV a 

Cabo, o uso de tecnologias sem fio resulta em um número de benefícios para o usuário e para 

o provedor de serviços. Para o provedor de serviços, estes benefícios incluem um custo 

relativamente baixo. Para o consumidor, os benefícios incluem a conveniência da conexão 

sem fio (COOKLEV, 2004). 

No Anexo I são revelados detalhes técnicos de funcionamento e detalhes da camada MAC 

destas normas de rede sem fio. 

2.3.3.1 Norma IEEE 802.16a 

A norma IEEE 802.16a explora a banda de 2 a 11 GHz. Sua configuração mais comum 

consiste em uma estação base montada por sobre uma edificação ou uma torre que se 
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comunica de uma base com as estações assinantes localizadas nos lares e estabelecimentos 

comerciais. A norma IEEE 802.16a possui um alcance de 50 km com raio de célula 

tipicamente entre 6,6 e 9,9 km. Adicionalmente, a norma IEEE 802.16a provê um canal ideal 

para conexão de LANs da norma IEEE 802.11 e pontos comerciais com a Internet. A norma 

IEEE 802.16a permite flexibilidade para conectar novos pontos em localizações onde as 

tradicionais conexões com fio podem estar indisponíveis. 

As especificações da norma IEEE 802.16 também incluem características de segurança 

robusta, e qualidade de serviço necessária para suportar serviços que requerem baixa latência, 

como voz e vídeo. O serviço de voz da norma IEEE 802.16 pode utilizar a tradicional 

multiplexação temporal ou utilizar voz sobre IP (VoIP). 

Esta emenda (IEEE 802.16a) foi aprovada em janeiro de 2003 (INTEL, 2005)12. 

2.3.3.2 Norma IEEE 802.16b 

Esta é uma emenda ao IEEE 802.16 a fim de melhorar a qualidade de serviço (QoS) do 

padrão e melhorar o espectro usado entre 5 e 6 GHz (WIFIPLANET, 2005). 

Esta emenda foi aprovada em 2004. 

2.3.3.3 Norma IEEE 802.16e 

A norma IEEE 802.16e adiciona características de mobilidade ao padrão. Banda mais estreita 

(no máximo 5 MHz), velocidades menores e antenas menores permitindo mobilidade veicular 

de até 60,00 km/h. Utiliza ainda, banda de até 3,5 GHz e pode prover alguma competição à 

telefonia celular com alcance de 5 km (DAILYWIRELESS, 2005)13. 

No âmbito da literatura consultada nesta dissertação a emenda IEEE 802.16e ainda não foi 

definida. 

2.3.3.4 Norma IEEE 802.16f 

O grupo de trabalho IEEE 802.16f está endereçando as interfaces de gerenciamento para 

operação fixa e móvel. 

Usuários serão capazes de trocar de estações rádio base da norma 802.16, permitindo o 

usuário transitar entre áreas de serviços. Em um cenário completamente móvel, os usuários 

                                                 
12 <http://www.intel.com> Acesso em 6/8/2005. 
13<http://www.dailywireless.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2741> Acesso em 07/08/2005. 
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podem mover-se enquanto empregam acesso à informação em banda larga ou sessões de 

conteúdo multimídia (DECCANHERALD, 2005)14. 

No âmbito da literatura consultada nesta dissertação não há uma emenda IEEE 802.16f 

definida. 

2.3.1 Norma IEEE 802.20 

Formado em dezembro de 2003, o grupo de trabalho IEEE 802.20 tem uma importante 

missão: A de desenvolver uma  especificação para uma eficiente interface sem fio que seja 

otimizada para transporte de serviços IP. O objetivo é estabelecer o desenvolvimento ao redor 

do mundo de uma ubíqua, acessível, interoperável rede móvel banda larga de acesso sem fio 

que supra as necessidades dos mercados comerciais, residenciais e de usuários finais. 

A especificação da camada física e camada MAC de uma interface com o ar para 

interoperável MBWA (Mobile Broadband Wireless Access), operando nas bandas licenciadas 

inferiores a 3,5 GHz, otimizada para transporte de dados IP, com taxas no pico superiores a 1 

Mbps.  

Suportando vários graus de mobilidade veicular até 250 km/h em um ambiente MAN e 

objetivando eficiência espectral, taxa de dados sustentada e um número de usuários ativos que 

estejam mais altos que o alcançado pelos sistemas móveis atuais. 

A norma IEEE 802.20 busca repor taxas de transmissão para sistemas de tempo real em 

WMAN com velocidade equivalente ao DSL e ao cabo (de um Mbps ou mais) baseado em 

células com alcance de 15 km ou superior e planeja entregar tais taxas para usuários moveis 

com velocidade de transito de até 250 Km/h (IEEE, 2005)15. 

2.3.4 Tecnologia GSM 

O GSM (Global System for Mobile Communications) é o padrão de telefonia móvel mais 

popular do mundo. A tecnologia GSM é utilizada por mais de um bilhão de pessoas em mais 

de 200 países. A ubiqüidade do padrão GSM faz o roaming internacional algo muito comum 

através de acordos entre as operadoras de telefonia móvel. O GSM difere significativamente 

dos seus predecessores, uma vez que ambos os canais de sinalização e voz são digitais, o que 

significa que seja visto como parte da segunda geração de telefonia móvel (2G). Este fato 

                                                 
14 <http://www.deccanherald.com/deccanherald/jan102005/eb2.asp> Acesso em 07/08/2005. 
15 <http://grouper.ieee.org/groups/802/20/> Acesso em 07/08/2005. 
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possui também um significado que a comunicação de dados foi concebida dentro do sistema 

desde muito cedo. 

Do ponto de vista do consumidor a grande vantagem que o sistema GSM possui é a maior 

qualidade de voz digital e alternativa de baixo custo para realizar chamada como mensagens 

de texto. A vantagem dos operadores de rede tem sido a habilidade de empregar equipamentos 

de diferentes desenvolvedores devido ao fato do padrão aberto permitir fácil 

interoperabilidade. Ainda, os padrões têm permitido as operadoras de rede oferecem serviço 

de roaming que permitem aos seus usuários utilizarem seus telefones ao redor do mundo. O 

GSM mantém retro compatibilidade com os telefones GSM originais. Como continua em 

desenvolvimento, por exemplo, capacidade de pacotes de dados foi adicionada na Release’97 

do padrão em que o sistema GPRS foi adicionado. Transmissão de dados com velocidade 

superior foi introduzida pelo EDGE na Release’99 (PANDAYA, 1999). 

Devido a sua corrente popularidade, a história dos telefones móveis se iniciou muito antes que 

o GSM fosse concebido. Através da evolução das telecomunicações celulares, vários sistemas 

foram desenvolvidos sem o beneficio de especificações padronizadas. Isto apresenta muitos 

problemas diretamente relacionados com a compatibilidade, especialmente com o 

desenvolvimento da tecnologia digital. O padrão GSM foi concebido com a intenção de 

endereçar estes problemas.  

O grupo GSM foi fundado em 1982. De 1982 a 1985 discussões foram feitas para decisão 

entre construir um sistema analógico ou um sistema digital. Após muitos testes de campo, um 

sistema digital foi adotado para o GSM. A próxima tarefa foi decidir entre uma solução banda 

larga ou banda estreita. Em maio de 1987, o sistema de banda estreita TDMA (Time Division 

Multiple Access) foi escolhido. Os fundamentos técnicos do GSM foram definidos em 1987. 

Em 1989 o ETSI (European Telecommunications Standards Institute) assumiu o controle e 

em 1990 a primeira especificação do GSM foi completada e sua operação iniciada em 1991 na 

Finlândia. 

Em 1998 o 3GPP foi formado. Originalmente este possuía a intenção de somente produzir as 

especificações da próxima geração de telefonia móvel (3G). Entretanto o 3GPP também 

tomou o controle da manutenção e do desenvolvimento da especificação do GSM. O ETSI é 

parceiro no 3GPP.  

GPRS (General Packet Radio Service) é um serviço móvel de transmissão de dados 

disponível aos usuários do GSM. É freqüentemente descrito como 2.5G, que é a tecnologia 
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entre a segunda geração (2G) e a terceira geração (3G) de telefonia móvel. Provê uma 

moderada taxa de transferência de dados através do uso de canais TDMA não utilizados na 

rede GSM. 

Taxas de transferência teóricas de até 171,2 kbps são possíveis com GPRS usando todos os 

oitos timeslots ao mesmo tempo. Isso é uma taxa de transferência próxima de três vezes mais 

rápida do que as possíveis nas redes de telecomunicações fixas e dez vezes mais que os atuais 

serviços de CSD nas redes GSM (WIRELESSBRASIL, 2005)16. 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) é uma tecnologia de telefonia móvel digital 

que atua como um bolt-on enhancement para redes 2G e 2.5G. Esta tecnologia opera em redes 

TDMA e GSM. EDGE, também conhecido por EGPRS é um avanço do GPRS e pode operar 

em qualquer rede em que o GPRS seja empregado. 

EDGE provê uma melhoria no GPRS que pode ser usado para qualquer aplicação de tráfego 

de dados como conexão com a Internet. Especificações de alta taxa de velocidade como 

serviços de vídeo entre outros serviços multimídia podem utilizar este serviço. 

Adicionalmente à modulação GMSK (Gaussian Minimum-Shift Keying) EDGE utiliza a 

modulação 8PSK (8 Phase Shift Keying) o que eleva sua taxa de transmissão em até 3 vezes 

em relação ao GSM. 

EDGE possui taxas de até 384 Kbps Além de utilizar o mesmo conceito da tecnologia 

TDMA, no que se referem à estrutura dos quadros, canais lógicos e largura de banda de 200 

kHz, assim como as redes GSM atuais. Desta forma, o EDGE permite a coexistência das 

redes atua is e de 3G, dentro do mesmo espectro de freqüência (WIRELESSBRASIL, 2005). 

2.3.5 Norma CDMA 

CDMA (Code Division Multiple Access - Acesso Múltiplo por Divisão de Código) é um 

método de múltiplo acesso que não divide o canal no tempo (TDMA) ou em freqüência 

(FDMA), mas ao invés disso codifica a informação com um código espacial associado com 

cada canal utilizando propriedades de interferência construtiva do código espacial a fim de 

realizar a multiplexação.  

O CDMA também se refere aos sistemas de telefonia celular digital utilizando este esquema 

de acesso múltiplo. Desde então o sistema CDMA tem sido usado desde em muitos sistemas 

                                                 
16 <http://www.wirelessbrasil.org> Acesso em 26/09/2005. 
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de comunicações, incluindo o sistema de posicionando global (GPS) e no sistema satélite 

OmniTRACS para a logística do transporte. 

Uma das áreas de aplicações deste tipo de tecnologia é a de telefonia móvel. Nesta área um 

número de diferentes termos é usado para se referir às implementações do CDMA. O padrão 

original foi definido pela QUALCOMM e ficou conhecido como IS-95. O termo IS se refere à 

Interim Standard (Padrão Interino) da Associação das Indústrias de Telecomunicações 

(Telecommunications Industry Association – TIA).  O IS-95, que possui o nome 

compartilhado pela Qualcomm, CdmaOne, pertencendo à segunda geração (2G) de celulares. 

O CDMA foi submetido à aprovação do ITU como padrão de interface aérea. 

Visto que o padrão de telefonia GSM especifica uma completa infra-estrutura de rede, a 

interface CDMA relata apenas a interface aérea – a interface de rádio da tecnologia. Por 

exemplo, o padrão GSM especifica a infra-estrutura baseada no padrão internacional 

aprovado enquanto o CDMA permite que cada operadora proveja suas características de rede 

como for melhor para si.  

Após algumas revisões, o padrão IS-95 foi substituído pelo padrão IS-2000. Este padrão foi 

introduzido a fim de encontrar-se com alguns dos critérios colocados na especificação do 

padrão IMT-2000 para 3G, ou terceira geração de telefonia celular. Sendo também referido 

como 1xRTT, significando 1 times Radio Transmission Technology (1 vez a Tecnologia de 

Transmissão de Rádio) e indica que o IS-2000 utiliza a mesmo canal de 1,25 MHz que o 

padrão IS-95. Um esquema relacionado chamado de 3xRTT utiliza três portadoras de 1,25 

MHz para uma banda de 3,75 MHz o que permitiria maiores rajadas de taxa de transmissão 

para um usuário individual, porém o esquema 3xRTT não foi disponibilizado comercialmente. 

Recentemente a Qualcomm liderou a criação de uma nova tecnologia baseada no CDMA 

chamada de 1xEV-DO ou IS-856 provendo maiores taxas de transmissão de pacotes 

requeridas pelo IMT-2000 e desejado pelos operadores de redes de comunicações sem fio. 

O sistema de CDMA da Qualcomm inclui os sinais de tempo altamente acurados 

(referenciados geralmente a um receptor do GPS na estação base da célula), assim os pulsos 

de disparo baseados em CDMA estão em fazendo crescer um tipo popular de pulso de disparo 

de rádio para o uso em redes de computador. A principal vantagem do uso dos sinais do 

telefone celular CDMA para os propósitos de referência é que estes operam melhor dentro de 

edifícios, eliminando a necessidade de montar uma antena de GPS na parte externa da 

edificação. 
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Este sistema é freqüentemente confundido com um sistema similar, porém de tecnologia 

incompatível, chamado de W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) que forma a 

base para interface W-CDMA. Este interface é usada no padrão global de 3G, o UMTS 

(Universal Móbile Telecommunication System) e no padrão 3G japonês, o FOMA (Freedom 

of Mobile Multimedia Access), da NTT DoCoMo e da Vodafone; entretanto a família CDMA 

dos padrões do EUA (incluindo o cdmaOne e o CDMA2000) não são compatíveis com a 

família de padrões W-CDMA da ITU. 

Outra importante aplicação do CDMA - sem nenhuma relação com telefones celulares - é o 

Sistema de Posicionamento Global, o GPS. 

No Brasil, a tecnologia CDMA começou a ser usada no início de 1998 pela Telebahia celular. 

Agora a empresa que atua nesse padrão tecnológico é a Vivo. Em Portugal, a Zapp fornece 

acesso à internet utilizando esta tecnologia. 

2.3.6 Rádio Definido por Programa de Computador 

Um breve histórico tratando a respeito da origem do Rádio Definido por Programa de 

Computador (SDR) será descrito nos próximos parágrafos. 

Pode-se dizer que os passos iniciais no sentido de obter uma integração de sistemas móveis 

foram em 1970 quando o DoD desenvolveu o primeiro rádio multibanda HF/VHF com 

espalhamento espectral e saltos de freqüência na faixa de 2 a 88 MHz (TUTTLEBEE, 2000). 

Seguindo nas pesquisas para a defesa norte americana, em 1980 a JARECO (Jam Resistant 

Communication) resultou em um sistema que podia emular a voz digitalmente, técnica de 

correção de erros, salto em códigos, freqüência e tempo, e técnicas de modulação FSK, MSK, 

CCSK (JARECO, 1989).  

Em 1992 surgiu o primeiro rádio programável, após 20 anos de pesquisa do ICNIA 

(Integrated Communication Navigation Identification Avionics) (CARMANA, 1987). 

Esta pesquisa tinha como objetivo o de aperfeiçoar problemas de espaço em aeronaves através 

do conceito de funções integradas em módulos programáveis comuns para suportar diversos 

serviços HF/VHF/UHF/AM/FM/GPS/SATCOM/SINCGARS e etc. Ainda em 1990 o projeto 

TAJPSP (Tatical Anti-Jam Programmable Signal Processor) foi criado pela necessidade de 

maior interoperalibilidade e maior capacidade em um simples equipamento. Tinha como 

objetivo desenvolver um processador capaz de operar com simultâneas formas de onda 

através de uma arquitetura e sistema operacional adequados. Sem sucesso devido à 
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dificuldade de interoperar com o produto do ICNIA e problemas de conflito de dados no 

processador, foi realizada uma reengenharia da pesquisa e uma mudança de nome, nasce 

então o SPEAKeasy (BONSER, 1995).  

O SPEAKeasy fase I teve início em 1992 com o objetivo de implementar um rádio e funções 

de forma de ondas programáveis, genéricas e práticas, de forma a maximizar a flexibilidade e 

melhorar a programabilidade; maximizar a quantidade de funções alocadas nos processadores 

digitais de sinais, reduzindo custos de hardware. Em 1994 foram realizados testes de campo 

entres duas interfaces aéreas do DoD (SINCGARS e Have Quick), obtendo-se sucesso.  

Em 1995 deu-se início ao SPEAKeasy fase II visando obter uma definição modular de um 

sistema de arquitetura aberta; programabilidade, reprogramabilidade e capacidade para 

suportar quatro formas de ondas diferentes de forma simultânea.  

Em 1996 foi firmado um memorando de entendimento pela Alemanha, Estados Unidos, 

franca e Inglaterra, o FM3TR LTTP (Future Multband Multiwave Form Modular Tactical 

Radio – Long Term Technology Program), que buscava desenvolver e avaliar tecnologias de 

rádio relevantes a serem incluídas nos sistemas de rádios táticos.  

O resultado desta análise seria o suporte para a padronização de técnicas procedimento e 

tecnologias para o desenvolvimento de um rádio com tecnologia avançada e um custo efetivo. 

Em 1998 implementações baseadas nas padronizações propostas foram realizadas e com um 

período de 8 horas de pequenos ajustes em seu programa a interoperabilidade entre os 

protótipos foi alcançada. 

Em paralelo ao inicio do SPEAKeasy II, uma versão voltada à indústria comercial dos projetos 

de pesquisas em Rádio Definido por Programa de Computador (Software Defined Radio) foi 

lançada com nome MMITS Forum (Modular Multifunctions Information Tranfer System) 

com objetivo de acelerar o desenvolvimento e uso de Rádio Definido por Programa de 

Computador. Definição de uma arquitetura aberta para sistemas sem fio, padronizar 

interfaces, programa de computador (softwares) e funcionalidades que as indústrias poderiam 

seguir na construção de seus sistemas. Este mesmo fórum veio mais tarde a se chamar SDR 

Forum, denominação que permanece até o presente momento (SDRFORUM, 2005)17.  

                                                 
17 <http://www.sdrforum.org > Acesso 12/07/2005.  
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Neste momento inicia-se a convergência das pesquisas voltadas para as áreas militares e 

sistemas de comunicações comerciais. O ponto de união entre as duas áreas surge dos 

resultados obtidos na padronização dos sistemas IMT – 2000.  

Em 1992 foram iniciados trabalhos de padronização conduzidos pela ITU de um sistema de 

comunicações móvel global. O objetivo deste trabalho era obter uma interface aérea única e 

uma harmonização do espectro disponível em todo o mundo. Desta forma, um terminal móvel 

poderia ser utilizado em qualquer lugar, a qualquer tempo se sofrer efeitos de continuidade 

nos serviços.  

Em 2001 foram concluídos os trabalhos, mas os objetivos ainda não foram amplamente 

alcançados. A ITU adotou um conjunto de cinco interfaces aéreas: UTRAN, CDMA-2000, 

UWC-136, DECT e o SC-CDMA (ASSIS, 2006). 

Atualmente não existe uma definição fechada que reflita bem o conceito de Rádio Definido 

por Programa de Computador, porém algumas menções neste sentido são feitas na literatura: 

“Rádio Definido por Programa de Computador (Software Defined Radio) é um rádio flexível 

(programável) para acomodar vários formatos de camada física e normas” (MITOLA, 1992). 

Outra menção que é encontrada é: “Rádios que provêm controle por programa de computador 

de uma variedade de técnicas de modulação, operação em banda larga ou banda estreita, 

funções de segurança de comunicações e requisições de forma de onda de padrões correntes e 

envolventes em um amplo alcance de freqüência” (SDRWHITEPAPER, 2002). 

A FCC e o SDR Fórum estão trabalhando juntos porá formular uma definição oficial. Embora 

ainda não haja uma definição fechada para o Rádio Definido por Programa de Computador, 

há certo “consenso” na comunidade científica de que este tem sua interface de comunicação 

sem fio (wireless) (re) configurada por Programa de Computador, ainda que o significado 

desta reconfiguração (ou reconfigurabilidade) seja muito abrangente. 

Neste trabalho adotaremos o seguinte conceito para um Rádio Definido por Programa de 

Computador (Software Defined Radio): Este é um rádio (transceptor) que possui a 

capacidade de se comunicar através de diferentes tecnologias de comunicações (redes) sem 

fio. E caso haja necessidade, este possui a capacidade de se reconfigurar, em diversos níveis 

(de acordo com critérios pré-estabelecidos e através um Programa de Computador de controle 

e/ou operação) e assim se adaptar às novas redes e necessidades de comunicação. 

As pesquisas na parte de Rádio Definido por Programa de Computador têm tido muita 

diversidade além de diversos propósitos. Alguns dos principais propósitos são o 
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compatibilizar os diversos padrões de telefonia móvel e o acesso internacional as dadas 

tecnologias. Em outra face pesquisa-se reconfigurabilidade de programas de computador 

(software) e camada física (hardware) e como prover este recurso de forma simples e como 

conceber uma arquitetura simples e que viabilize a implementação do Rádio Definido por 

Programa de Computador. Diferentes arquiteturas têm sido propostas desde que a primeira 

idéia de Rádio Definido por Programa de Computador surgiu a fim de tornar sua 

implementação mais simples e que atenda os requisitos de implementação. Tais linhas são 

expostas a seguir. 

2.3.6.1 Vagueamento (Roaming) Internacional para Telefonia Móvel 

As direções e a urgências dos esforços americanos e europeus sobre o Rádio Definido por 

Programa de Computador refletem uma boa diferença de soluções de mercados. A expansão 

extremamente rápida do GSM na Europa iniciou-se na década de 1990. Conseqüentemente os 

europeus foram acostumados com o fácil e universal acesso sem fio para suas estações de 

trabalho (PCs) tanto quanto para serviços telefônicos de voz. Quando viajam através de toda a 

Europa e parte do mundo, o roaming não é uma preocupação e o acesso nessas localidades é 

abordado como algo presente. 

Em contraste, na América do Norte experimentou-se uma posterior transição do sistema 

analógico para os vários e competitivos padrões digitais. Há uma clara requisição de 

aparelhos portáteis multimodos. É visto também uma oportunidade para software base 

stations, capazes de suportar ambos AMPS (Advanced Mobile Phone System) e os novos 

padrões de sistemas digitais. 

A necessidade européia por aparelhos multimodos e software base stations é menos gritante. 

A demanda por tais produtos é dada pela alocação de ambas as bandas do GSM (900/1800 

MHz) ao redor da Europa. Entretanto estas requisições impactam apenas na  camada física e 

no driver para o Rádio Definido por Programa de Computador. 

No meio termo, o advento dos padrões de terceira geração de telefonia móvel (3G), UMTS 

(Universal Mobile Telecommunications Systems), suportando serviços multimídia móveis, 

pode emergir como um driver comercial para o Rádio Definido por Programa de Computador 

na Europa. Este oferece uma solução do ponto de vista da estação radio base para migração do 

sistema GSM par ao UMTS. 
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Espera-se, pela diferença de foco, que um Rádio Definido por Programa de Computador 

comercial surja inicialmente na América do Norte. O trabalho europeu, entretanto, é mais 

provável que siga o caminho de produtos mais poderosos e com mais recursos necessários 

para sistemas de terceira geração (3G) (TUTTLEBEE, 1998); (TUTTLEBEE, 1999). 

Espera-se que vários padrões de comunicação móvel continuem a existir no futuro, logo é 

importante que se desenvolva um terminal móvel que possa ser usado como um transreceptor 

multimodo. Tal terminal não habilitaria o vagueamento regional ou global, mas também 

reduziria os custos da introdução de uma nova tecnologia super imposta sobre ou o legado de 

uma tecnologia antiquada. 

Um Rádio Definido por Programa de Computador é uma das soluções para realização de um 

terminal multimodo para vários padrões de comunicações digitais. Além de possuir uma 

flexibilidade para realizar conexões multipadrão (YOSHIDA, 1999). 

2.3.6.2 Reconfigurabilidade de Programa de Computador Utilizando Tecnologia JAVA 

O principal objetivo do Rádio Definido por Programa de Computador é a reconfigurabilidade, 

a habilidade de configurar dinamicamente funcionalidades de terminais móveis tanto em sua 

camada física quanto das camadas de programação. A fim de alcançar tal ponto, emerge o 

conceito de download de programas. Através deste recurso, um terminal móvel pode ser 

configurado através do download de módulos ao invés de salvar todos estes módulos em sua 

memória não volátil. 

Projeto de um terminal sem fio multimodo é uma futura tendência de acomodar diferentes 

tipos de padrões que surgiram entre a segunda e terceira geração de redes móveis. O Rádio 

Definido por Programa de Computador emerge desta realidade de forma a oferecer uma 

solução a tal demanda.  

O grande objetivo do Rádio Definido por Programa de Computador é prover 

reconfigurabilidade baseada na flexibilidade de arquitetura tanto de camada física como de 

programação. 

Tem havido muitas tentativas de definir download de Programa de Computador mais 

precisamente, incluindo o download através de investigação de canal e o download de API 

(Application Programming Interface). Entretanto, alguma pesquisa tem sido feita na parte de 

ambiente de execução, o passo mais importante no processo de atualização das camadas de 

programa de computadores. (TUTTLEBEE, 1999); (TUTTLEBEE, 2002); (LEE, 2002). 
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Para estes propósitos sejam alcançados tem-se utilizado a linguagem Java. Embora a 

linguagem Java e sua máquina virtual atendam perfeitamente os requisitos expostos o 

desempenho do seu interpretador é uma característica a ser considerado. Seu tempo de 

execução é dez vezes superior ao código C nativo. Recentemente o desenvolvimento de um 

processador Java embarcado em microcontroladores pode prover um desempenho mais alto 

do ambiente Java, de forma que esta característica do Java não mais exista no futuro. 

Certo tipo de ambiente foi especificado de acordo com o 3GPP (Third Generation 

Partnership Program), este ambiente é chamado de MEXE (Mobile Application Execution 

Environment). Este define duas classes Java para suas aplicações. Reconfigurabilidade é 

muito limitada porque seu único alvo é a camada de aplicação. Programação ao invés de 

aplicações usuárias não utilizou as vantagens do MEXE (LEE, 2002). 

2.3.6.3 Reconfigurabilidade de Camada Física Utilizando Circuitaria Reconfigurável 

A recente explosão das comunicações sem fio e dos serviços desta natureza resultou em um 

número de padrões competitivos e incompatíveis entre si. O militarismo também 

experimentou problemas com a incompatibilidade de formatos de rádio durante sua operação. 

De forma a prover interoperabilidade sem restrições entre redes de comunicações o conceito 

de Rádio Definido por Programa de Computador foi elaborado. O Rádio Definido por 

Programa de Computador ideal desempenha toda sua demodulação e processamento de sinal 

através de um programa gravado em um DSP de propósito geral. Entretanto, o estado atual 

dos DSPs é inadequado para suportar este tipo de função. O uso de processadores de sinal 

dedicados, como ASICs, em conjunto com FPGAs faz um Rádio Definido por Programa de 

Computador prático com alta reconfigurabilidade. A linguagem VHDL pode ser utilizada 

como linguagem de configuração no desenvolvimento e implementação de algoritmos de 

processamentos de sinais de alta velocidade em FPGAs. Neste sentido, a significativa 

mudança é a completa eliminação dos DSPs de propósitos gerais, como é mostrado na Figura 

9.  

Nesta implementação o DSP foi substituído por uma combinação de FPGA e ASIC. AS 

FPGAs tornaram-se os elemento reconfiguráveis do Rádio Definido por Programa de 

Computador. Quando disponíveis os ASICs são usados para realizar funções de 

processamento especializado que não requeiram reconfigurações de circuitos, um ASIC tuner 

é utilizado para realizar translação de freqüência e filtragem FIR (Finite Impulse Response), 
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além de realizar filtragem passa baixa. O tuner e o filtro são capazes de possuir um clock de 

operação acima de 60 MHz. O uso destes dispositivos especializado geralmente não resulta na 

perda da reconfigurabilidade desde que eles possam ser programados através de um 

microprocessador (ou por FPGAs) a fim de ajustar características como sintonia de freqüência 

resposta impulsiva entre outras. Esta arquitetura ataca um compromisso entre a flexibilidade 

de uma FPGA e o custo, eficiência e benefícios de consumo de um ASIC (MCCLOSKEY,  

1998). 

 
 

Figura 9 – Arquitetura Realizável de um SDR (MCCLOSKEY, 1998) 

2.3.6.4 Arquitetura 

Refletindo a larga diferença do ponto de vista purista e do ponto de vista pragmático real da 

tecnologia comercialmente disponível, alguns fabricantes de terminais portáteis escolheram 

adotar cuidados e aproximações pragmáticas a fim de implementar um Rádio Definido por 

Programa de Computador portátil, envolvendo produtos atuais. Exemplos desta aproximação 

foram descritos por fabricantes japoneses.  

A arquitetura da fase 1 é mostrada na Figura 10. Esta implementa codificação de canal, 

codificação de fonte e controle de funcionalidade em DSP, microcontrolador em lógica 

programável. Esta arquitetura já é utilizada hoje em telefones digitais, além de permitir 

reconfigurabilidade até as camadas mais altas da pilha de protocolos, a camada de aplicação. 
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Figura 10 – Arquitetura Fase 1 (TUTTLEBEE, 1999b) 

A extensão desta arquitetura implementa a função de modem banda base em programa de 

computador, como mostrado na Figura 11. Este passo permite a realização de novos e 

adaptativos esquemas de modulação sob ou auto-adaptativo ou controle de download. 

 

Figura 11 – Arquitetura Fase 2 (TUTTLEBEE, 1999b) 

Uma extensão mais avançada, envolvendo uma mudança maior de toda a arquitetura a fim de 

implementar o processamento digital em da freqüência intermediária, permitirá um simples 

terminal se adaptar a múltiplos padrões de interfaces através de reconfigurabilidade, isto é, 

reconfigurabilidade na camada mais baixa da pilha de normas. Conforme mostrado na Figura 

12. 
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Figura 12 – Arquitetura Fase 3 (TUTTLEBEE, 1999b) 

Está claro que o poder de processamento requerido para implementar a arquitetura da fase 3, 

talvez 4 GIPS (Giga Instructions Per Second), excede, por uma longa margem, a capacidade 

dos DSP genéricos e de baixo consumo disponíveis em um futuro próximo. Além disso, novas 

requisições técnicas para sistemas 3G cresceriam mais rápido que as melhorias nas 

tradicionais tecnologias podem oferecer. Isto tem levado ao conceito de melhorias nas 

plataformas genéricas de DSP com aceleradores específicos de camada física (TUTTLEBEE,  

1999). 

2.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram abordadas diversas tecnologias atuais sobre redes sem fio, analisando 

suas premissas e formas de operação. Foi visto que algumas destas tecnologias atingiram um 

patamar de maturidade tecnológica. Sendo sua aplicabilidade original destinada à 

comunicação de equipamentos entre si e não para comunicações de dados em banda larga  

entre usuário e a Internet, como é o caso das redes do norma IEEE 802.15, Bluethooth e 

Zigbee. 

Algumas normas de redes sem fio são maduras tecnicamente e possuem forte apelo comercial. 

Sua utilização é livre de cobrança pela quantidade de dados trafegados e a sua aplicabilidade é 

feita na parte de comunicações de dados em banda larga, como é o caso das redes da norma 

IEEE 802.11 (a, b e g). 

Outras normas de rede são muito promissoras, prometendo longo alcance de comunicação 

entre a estação rádio base e o usuário. Sua utilização é livre de cobrança pela quantidade de 
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dados trafegados e a sua aplicabilidade é feita na parte de comunicações de dados em banda 

larga, porém ainda não possui maturidade tecnológica, como é o caso das redes da norma 

IEEE 802.16. 

Há ainda, normas de redes sem fio que se encontram no auge de sua maturidade técnica e 

comercial, a sua aplicabilidade é feita na parte de comunicações de dados em banda larga, 

porém, para sua utilização é realizada cobrança pela quantidade de dados trafegados, como é 

o caso das redes de tecnologia GSM e CDMA. 

Como premissa desta dissertação é necessário à utilização de redes de comunicação de dados 

em banda larga, que possua maturidade técnica e comercial, e que sua utilização seja livre de 

cobranças pela quantidade de dados trafegados.  

Atendendo a todas estas premissas, nesta dissertação serão utilizadas as tecnologias da norma 

IEEE 802.11. As escolhas pelas tecnologias específicas desta norma de rede sem fio serão 

expostas no início do próximo capítulo. 

Na Figura 13 é apresentada uma tabela comparativa de diversas tecnologias de rede sem fio. 

Finalmente neste capítulo foi abordado um novo paradigma para transceptores em 

telecomunicações, que é a metodologia de configuração de Rádio Definido por Programa de 

Computador (Software Defined Radio). Esta metodologia permite que o terminal comute 

automaticamente entre uma tecnologia de rede sem fio e outra, dependendo das suas 

necessidades de comunicação e dependendo da disponibilidade de operação das tecnologias 

de rede sem fio utilizadas. 

Esta metodologia é particularmente útil para o estabelecimento do Canal de Interatividade da 

TV Digital como, por exemplo, para navegação pela Internet, por permitir o estabelecimento 

de um Canal de Interatividade pervasivo. 
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Figura 13 – Comparativo de Diversas Tecnologias de Redes Sem Fio18 

                                                 
18 <http://www.rohde-schwarz.com> Acesso em 26/02/2007 
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Capítulo 3           

Proposta e Implementação do Canal 

de Interatividade da TV Digital 

Através de Redes de Comunicação 

Sem Fio 

este capítulo discuti-se a utilização e implementação do Canal de Interatividade através 

do uso de rede sem fio, como por exemplo, para navegação pela Internet. Além disso, 

são apresentados os requisitos desejáveis que um Rádio Definido por Programa de 

Computador deve atender.  

Neste Capitulo é apresentada à proposta de implementação do Canal de Interatividade do 

Sistema de TV Digital através do uso da Internet e do uso do uso da metodologia de 

reconfiguração de Rádio Definido por Programa de Computador, apresentando os critérios 

que devem ser utilizados e avaliados para sua implementação e os experimentos que serão 

realizados. 

 

 

N 
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3.1 Introdução 

A comunicação com a Internet que está sendo desenvolvida nesta dissertação é composta 

pelas seguintes partes: 

Ø Provedor de Acesso à Internet; 

Ø Canal de Comunicação; 

Ø Terminal que se conecta a rede (host). 

O Provedor de Acesso à Internet é a entidade responsável por fornecer o acesso à Internet 

através de uma ou mais tecnologias de redes sem fio ao Terminal de Acesso a TV Digital. 

Sendo função do provedor de acesso à Internet oferecer uma conexão que esteja disponível na 

maior parte do tempo e sem congestionamentos, de acordo com os aspectos e características 

de qualidade de serviço (QoS) de cada uma das tecnologias de rede sem fio utilizadas. 

Sendo ainda função do Provedor de Acesso à Internet receber as informações enviadas pelo 

Terminal de Acesso à TV Digital e processá-las. Caso estas informações sejam informações 

comuns de navegação com a Internet, cabe ao mesmo respondê- las provendo as informações 

solicitadas pelo Terminal. Caso as informações enviadas pelo Terminal de Acesso à TV 

Digital sejam referentes à navegação do Canal de Interatividade da TV Digital, é função do 

Provedor de Acesso Internet enviá- las para as respectivas emissoras de TV a fim as 

informações sejam processadas. 

O Canal de Comunicação é o meio pelo qual a comunicação é realizada. Entende-se por canal 

tanto o meio físico pelo qual a navegação é realizada, como por exemplo, se esta e realizada 

pelo ar, pelo vácuo, pela água, entre outros meios,  bem como a alocação das bandas de 

freqüência adotadas para a comunicação. Por exemplo, se a comunicação é realizada através 

de uma banda de 20 MHz ou de 25 MHz e se esta banda está alocada na faixa de VHF ou de 

UHF.  

Entende-se também, por características do Canal de Comunicação, a introdução ou não de 

ruído de qualquer natureza em um sinal transmitido ou recebido, atenuando ou não relação 

sinal ruído do sistema. Entende-se ainda, por característica do Canal de Comunicação, a 

atenuação sinal de comunicação através de um processo de qualquer natureza e por 

conseqüência a diminuição da relação sinal/ruído e por conseqüência a introdução de perdas 

nas comunicações, como aumento na taxa de erro de bits ou perda de pacotes. 
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O Host (Terminal), neste caso, é o próprio Terminal de Acesso à TV Digital que está sendo 

conectado à Internet através do Provedor de Acesso à Internet, através do uso de tecnologias 

de rede sem fio. É função do Terminal de Acesso à TV Digital receber o sinal de TV e 

demodulá- lo, além de prover diversos serviços ao usuário, sendo um deles o de interação com 

a programação de TV, de forma que o usuário possa, por exemplo, navegar pela Internet.   

É ainda, função do Terminal de Acesso à TV Digital, saber selecionar de forma transparente 

ao usuário, dentre as diferentes tecnologias de rede disponíveis para navegação e de acordo 

com critérios estabelecidos, uma das tecnologias de rede sem fio utilizadas. 

3.2 Requisitos Desejáveis de um Rádio Definido por Programa de 

Computador 

Ainda que seja muito difícil encontrar uma definição fechada para um Rádio Definido por 

Programa de Computador devido ao seu elevado grau de flexibilidade e complexidade, é 

desejável que certas características estejam presentes,  embora não necessariamente todas 

estejam presentes ao mesmo tempo, possuindo apenas uma ou mais características (DOWLA,  

1998). 

Estas características são apresentadas a seguir: 

1. Multibanda; 

2. Multiportadora; 

3. Multimodo; 

4. Multitaxa; 

5. Banda Variável. 

1 – Multibanda 

A maioria das arquiteturas convencionais opera em uma simples banda ou certa faixa de 

freqüências. Há, contudo, muitas aplicações, onde múltiplas freqüências de operação são 

desejáveis. Estas aplicações incluem telefonia móvel, agências governamentais e não 

governamentais entre outras. A norma é utilizar múltiplos sistemas de rádio, cada um 

especificado para seu uso específico. Radio multibanda possui a habilidade de operar em duas 

ou mais bandas ou seqüencialmente ou simultaneamente, como no caso de estações rádio base 

que pode estar realizado conexão com diferentes aparelhos de telefonia. 
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2 – Multiportadora 

Um rádio multicanal ou multiportadora possui a habilidade de operar simultaneamente em 

mais de uma freqüência ao mesmo tempo. Isto pode feito dentro da mesma banda, ou em caso 

de um sistema multibanda, em bandas diferentes ao mesmo tempo. Freqüentemente, 

multiportadora se aplica à estação rádio base que pode estar servindo muitos usuários de uma 

única vez, mas pode ser aplicado a usuários terminal que pode estar utilizando tanto serviço 

de voz como serviço de dados em diferentes portadoras de RF. 

3 – Multimodo 

Esta habilidade implica na habilidade de processar diferentes tipos de padrões. Exemplos de 

padrões incluem AM, FM, GMSK, CDMA, normas da família IEEE 802, entre outros. Um 

Rádio Definido por Programa de Computador possui a habilidade de trabalhar com vários 

padrões diferentes e ser continuamente reprogramado. Por esta razão, melhor termo que 

multimodo, que implica em um número discreto de modos, pode ser modo variável, que 

implica uma mudança contínua de modo de operação. 

4 – Multitaxa 

Multitaxa está intimamente relacionado com multimodo. Um rádio que opera com múltiplas 

taxas de transmissão é um que processa diferentes partes do sinal em diferentes taxas de 

amostragem, ou um rádio que tenha a capacidade de processar diferentes modos, que 

requeiram diferentes taxas de transmissão. Um exemplo de transceptor com multitaxa poderia 

ser um rádio, que processe o norma GSM a 270,833 Kamostras/s ou o norma CDMA a 1,2288 

Mchips/s. Como outras características, este pode se feito seqüencialmente ou ao mesmo 

tempo utilizando diferentes portadoras. 

5 – Banda Variável 

Banda variável é outro aspecto do multimodo, um rádio tradicional determina a banda do 

canal através de um filtro analógico fixo, como um filtro cerâmico. Um Rádio Definido por 

Programa de Computador, entretanto, determina a banda do canal através do uso de filtros 

digitais que podem ser alterados. Enquanto uma série de filtros analógicos puder ser utilizada 

para mudar a banda do canal em um receptor tradicional, apenas um pequeno número de 

filtros digitais seria prático. Adicionalmente, filtros digitais possuem o potencial para 

implementar que não é praticável no domínio analógico. Finalmente, filtros digitais podem ser 

utilizados tanto para adaptar para interferências e compensar distorções de transmissão quanto 
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para características que filtragem analógica possui dificuldade de desempenhar (DOWLA,  

1998). 

6 – Características Adicionais 

Além de possuir estas características integralmente ou parcialmente, o Terminal de Acesso à 

TV Digital deve possuir capacidade de processamento e espaço de memória suficiente para 

poder navegar pela Internet através do uso de redes sem fio e poder, através de critérios 

previamente estabelecidos, escolher, dentre os diferentes normas de redes disponíveis, o 

melhor norma para que o Canal de Interatividade seja estabelecido. 

3.3 Terminal de Acesso Com Navegação Sem Fio pela Internet 

Na sua forma purista ou acadêmica o termo Rádio Definido por Programa de Computador 

refere-se à reconfigurabilidade da interface de rádio e do seu funcionamento através de um 

programa de computador. Enquanto tal implementação seja talvez factível apenas para 

freqüências muito baixas, tal arquitetura ainda está longe de atender as comunicações pessoais 

que operem em ou com portadoras de 2 GHz ou superior. Embora recentemente uma 

definição mais pragmática tenha emergido em comunicações pessoais, a qual está no escopo 

de reconfigurabilidade em qualquer nível da pilha de normas de rádio por programa de 

computador através de alguma forma, junto com um reconhecimento que algum 

processamento de sinais continuará a ser feito nos circuitos de Rádio Freqüência. 

Esta definição mais ampla é mostrada na Figura 14. Ela representa um reconhecimento 

evolucionário de como a indústria esta começando a se aproximar e implementar os conceitos 

de reconfigurabilidade em Rádio Definido por Programa de Computador (TUTTLEBEE, 

1999); (TUTTLEBEE, 2003).  

Tal conceito pode ser abstraído para uma arquitetura de rede que possua como modelo de 

referência a arquitetura TCP/IP, onde sua pilha de normas é mostrada Figura 15, de forma que 

reconfigurabilidade pode ser aplicada a qualquer uma de suas camadas.  

No caso so SBTVD o Canal de Interatividade é estabelecido através da Internet. Neste 

trabalho tem-se como objetivo estabelecer o Canal de Interatividade do SBTVD através do 

uso de tecnologias de redes sem fio, explorando os recursos de reconfigurabilidade de um 

Rádio Definido por Programa de Computador, oferecendo ao Terminal de Acesso à TV 

Digital e ao seu usuário o grau mais elevado de interatividade, com um Canal de 

Interatividade pervasivo, ou seja, um Canal de Interatividade que permaneça em operação o 
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máximo de tempo, ou ainda, um canal de comunicação que tenha o máximo de confiabilidade 

possível.  

 

Figura 14 – Novo Paradigma de Reconfiguração (TUTTLEBEE, 1999b) 

Uma vez que uma determinada tecnologia de rede sem fio não esteja disponível para 

utilização, ou esteja com o seu funcionamento em condições precárias, em um dado momento, 

pode-se comutar a operação da interface de rede sem fio de uma tecnologia para outra 

tecnologia de rede sem fio que esteja disponível para navegação naquele momento e que 

possua condições adequadas de navegação. 

Aplicação  Aplicação 

Transporte  Transporte 

Internet  Internet 

Enlace de Dados  Enlace de Dados 

Camada Física Camada Física Camada Física 

Figura 15 – Pilha de Normas do Modelo TCP/IP 

A fim de atender o maior número de critérios desejáveis que devem estar presentes em um 

Rádio Definido por Programa de Computador, tais como multimodo, multiportadora, taxa de 

transmissão variável, foram escolhidos módulos de rede sem fio IEEE 802.11 comercialmente 

disponíveis, sendo escolhida uma interface de rede sem fio que tem a capacidade de 
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comunicação com os normas IEEE 802.11a e IEEE 802.11b. Uma plataforma universal de 

desenvolvimento (MITOLA, 2000) é utilizada como Terminal de Acesso à TV Digital, onde 

está ligada a interface de rede sem fio. Outra motivação para escolha destes módulos que 

implementam a norma IEEE 802.11 é a sua maturidade técnica e comercial.  

Através de um programa de gerenciamento e/ou controle, realiza-se a reconfiguração da 

interface de comunicação sem fio do Terminal de Acesso à TV Digital no nível da camada de 

Enlace de Dados (Figura 15).  

No caso deste projeto deseja-se verificar se a metodologia de reconfiguração se Rádio 

Definido por Programa de Computador é uma boa alternativa para implementação do Canal 

de Interatividade do SBTVD. Logo as duas tecnologias de redes sem fio (IEEE 802.11a e 

IEEE 802.11b) escolhidas para serem utilizadas neste trabalho atendem perfeitamente o 

intuito mostrado. 

3.4 Materiais Utilizados 

A fim de atender os objetivos propostos por esta dissertação, diferentes equipamentos e 

dispositivos foram utilizados na realização dos ensaios de campo para medição da robustez 

das tecnologias de rede sem fio escolhidas, sendo sua utilização e justificativa descritas a 

seguir. 

3.4.1 Equipamentos Utilizados 

1. Roteador Modelo: DI-524 (D-Link) – 802.11b e g; 

2. Ponto de Acesso (Access Point) Modelo: Skyline (Proxim) – 802.11a; 

3. Computador Arquitetura PC do tipo Laptop Modelo dv2037us (HP), com processador 

Intel Core™ Duo 1,6 GHz; interface de rede sem fio IEEE 802.11a, b e g; 1000MB RAM; 

100 GB de disco rígido; 

4. Forno de Microondas Modelo: JTDEFROS.BR1 (27l) Brastemp; 

5. Telefone sem fio Modelo: KX-TG2935LB (Panasonic); 

6. Telefone sem fio Modelo: KX-TG5625LB (Panasonic); 

7. Secador de cabelos Modelo: RS-60 de 550W (Brown); 

8. Câmara Blindada. 
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O roteador DI-524 (DLINK, 2007)19 foi utilizado por oferecer e permitir conexão com o 

Terminal através do uso do norma IEEE 802.11b e g,  além de permitir a utilização uma 

conexão do Ponto de Acesso e do Terminal utilizando as camadas mais elevadas arquitetura 

TCP/IP. 

O Ponto de Acesso Skyline (PROXIM, 2007)20 é utilizado a fim de permitir a conexão do 

Terminal de Acesso com a Internet através do uso da norma IEEE 802.11a. 

Os módulos de comunicação referentes às normas IEEE 802.11a e IEEE 802.11b foram 

escolhidos por se adequaram às premissas e critérios expostos anteriormente, por serem 

comercialmente maduros, suas utilizações serem livre de cobrança por transmissão de 

pacotes, pó serem tecnologias de comunicação de alta velocidade, além de todos os critérios 

desejáveis expostos no item 3.2. 

O computador Laptop dv2037us (HP, 2007)21, plataforma universal de desenvolvimento 

(MITOLA, 2000), é utilizado como Terminal de Acesso à TV Digital, tendo sua escolha 

realizada a fim de atender os critérios expostos nos itens 3.2 e 3.3. Além de permitir o fácil 

deslocamento da estação, autonomia em relação à rede elétrica, além de realizar medidas com 

qualidade de conexão de rede. Sua interface de rede é do tipo Intel Pro Wireless 3945 ABG 

(INTEL, 2007) 22. 

O Forno de Microondas JTDEFROS.BR1 (BRASTEMP, 2007)23 teve sua escolha motivada 

por ser um forno de microondas de uso doméstico, comumente presente nos lares das famílias 

brasileiras, oferecendo assim condições de avaliar o efeito deste tipo de eletrodoméstico no 

uso de conexões de redes sem fio, caso este equipamento realmente interfira neste tipo de 

conexão. 

O telefone sem fio modelo KX-TG2935LB (PANASONIC, 2007)24, além de ser um 

eletrodoméstico comumente presente nos lares de famílias brasileiras, é um aparelho de 

comunicação telefônica que opera na banda de 2,4 GHz, oferecendo condições de avaliar a 

interferência do uso deste tipo de eletrodoméstico no uso das redes sem fio, mais 

especificamente das redes IEEE 802.11b.  

                                                 
19 <http://www.dlink.com> Acesso em 20/02/2007 
20 <http://www.pro xim.com> Acesso em 20/02/2007 
21 <http://www.hp.com> Acesso em 20/02/2007 
22< http://www.intel.com> Acesso em 20/02/2007 
22 <http://www.brastemp.com.br> Acesso em 20/02/2007 
 
24 <http://www.panasonic.com> Acesso em 20/02/2007 
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O telefone sem fio modelo KX-TG5625LB (PANASONIC, 2007)28, além de ser um 

eletrodoméstico comumente presente nos lares de famílias brasileiras, é um aparelho de 

comunicação telefônica que opera na banda de 5,8 GHz, oferecendo condições de avaliar a 

interferência do uso deste tipo de eletrodoméstico no uso de conexões de redes sem fio, mais 

especificamente das redes IEEE 802.11a. 

O secador de cabelos Modelo RS-60 (BRAUN, 2007)25 é um eletrodoméstico comumente 

presente nos lares de famílias brasileiras, sendo um grande gerador de ruído impulsivo, 

oferecendo condições de avaliar a interferência do uso deste tipo de eletrodoméstico no uso de 

conexões de redes sem fio, e qual o tipo de interferência que é causada. 

A câmara blindada utilizada neste projeto é um gaveteiro de escritório, que possui 3 gavetas 

para armazenamento de pastas do tipo ficheiro, possuindo dimensões de: (1,5x 0,6x 1,0)m e 

espessura de aproximadamente 3mm. Seu uso é motivado pelo estabelecimento e/ou 

simulação de quedas transitórias na comunicação de rede sem fio do Terminal com o ponto de 

acesso e/ou roteador. 

3.4.2 Sistema Operacional e Aplicativos Utilizados 

Ø Sistema Operacional Linux, distribuição Ubuntu Versão 6.06 LTS, Kernel 2.6.15-686; 

Ø Aplicativos Instalados: 

1. Wireless Tools; 

2. Wavemon; 

3. Knemo; 

4. Wireless Assistant; 

5. Knetstats; 

6. SWSscanner; 

7. KnetDock. 

A escolha do Sistema Operacional Linux Ubuntu, foi motivada por ser um sistema 

operacional de distribuição livre, com código aberto, com utilização gratuita e disponível na 

Internet (UBUNTU, 2007)26.  

                                                 
25 <http://www.braun.com> Acesso em 20/02/2007  
26 <http://www.ubuntu.com> Acesso em 20/02/2007 
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O Sistema Operacional Linux oferece muito mais recursos e facilidades na leitura dos dados 

envolvidos na conexão de rede sem fio, que o seu principal concorrente, o Sistema 

Operacional Windows® (MICROSOFT, 2007)27. Por exemplo, quando se deseja saber a 

intensidade do sinal da conexão de rede sem fio recebido pelo Terminal dentro do Sistema 

Operacional Windows®, o sistema informa somente a intensidade do sinal recebido em uma 

escala percentual, sem informar a referência em que se baseia esta escala.  

O mesmo tipo de fenômeno ocorre quando se deseja saber a informação a respeito da 

Qualidade do Enlace (Link Quality). O sistema operacional informa ao seu usuário apenas se a 

qualidade do enlace é boa ou ruim ou através de uma escala percentual, sem informar a 

referência em que se utilizada para o oferecimento de tal informação.  

 

Figura 16 – Comando iwconfig do Linux 

O Sistema Operacional Linux informa de forma objetiva os dados relativos à conexão de rede 

sem fio do Terminal com seu ponto de acesso e/ou roteador, como por exemplo: a intensidade 

do sinal recebido pelo Terminal em [dBm], ou a Qualidade do Enlace, a potência do sinal 

                                                 
27 <http://www.microsoft.com> Acesso em 20/02/2007 
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transmitido pelo Terminal também em [dBm], ao se utilizar um comando do tipo iwconfig, 

como mostrada na Figura 16.  

A distribuição específica utilizada é motivada por ser de fácil instalação, se comparada com 

outras distribuições do Sistema Operacional Linux, como a Distribuição Debian ou a 

Distribuição Fedora, possuindo ainda, uma interface gráfica de fácil manuseio pelo usuário, 

além de possuir sua base apoiada sobre a Distribuição Linux Debian, o que implica em grande 

estabilidade e disponibilidade de aplicativos ao usuário de Sistema Operacional.  

Além de todos os motivos listados, o Sistema Operacional Linux, possui um maior número de 

ferramentas de leitura e avaliação dos parâmetros da conexão de rede sem fio que o SO 

corrente. 

O pacote Wireless Tools foi instalado e utilizado por ser imprescindível para manipulação de 

extensões, parâmetros e interfaces de redes sem fio. Este pacote contém ainda, o driver da 

interface de rede sem fio utilizada neste trabalho. 

Os pacotes Wavemon, Knemo, Knetstats, KnetDock, SWSscanner, Wireless Assistant (KDE, 

2007) 28 foram instalados e utilizados por permitem a leitura, de forma gráfica, de parâmetros 

de rede sem fio do tipo: nível do sinal recebido em [dBm], nível de ruído no receptor em 

[dBm], relação sinal ruído, Qualidade do Enlace em escala de 0 a 100, tecnologia de rede sem 

fio utilizada (IEEE 802.11a ou IEEE 802.11b), pacotes perdidos, erros de conexão, taxa de 

transmissão em Mbps, além do número de pacotes em e/ou bits recebidos ou transmitidos, 

endereço IP do Terminal, endereço IP do Ponto de Acesso e do roteador, bem como seu 

endereço físico. Permitindo ênfase da leitura de um dado, em uma circunstancia específica e a 

avaliação dos resultados exibidos.  

3.5 Métodos Utilizados 

Neste projeto foram realizados diversos ensaios em campo a fim de avaliar a qualidade e 

robustez de uma conexão de rede sem fio. Procurando nestes ensaios reproduzir as condições 

do cotidiano de uma residência brasileira. 

Os ensaios têm por destinam-se a avaliação do desempenho de diversas grandezas que regem 

uma conexão de rede sem fio, podendo-se estabelecer cenários de bom e mau funcionamento. 

                                                 

28<http://www.kde-apps.org> Acesso em 20/02/2007 
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Além disso, estes ensaios se fazem necessários a fim de estabelecer valores para comutação 

entre as tecnologias de redes sem fio utilizadas, de acordo com a metodologia de 

reconfiguração de Rádio Definido por Programa de Computador. Os critérios de comutação 

são expostos a seguir: 

I. Nível do Sinal; 

II. Relação Sinal Ruído (S/N); 

III. Link Quality (Qualidade do Enlace); 

IV.  Taxa de Conexão (Recepção e Transmissão). 

Critério I: Intensidade do Sinal Recebido. Este critério avalia a intensidade do sinal recebido 

pelo Terminal de Acesso, indicando se esta é muito baixa, caracterizando as condições de 

navegação muito depreciadas ou até mesmo inexistentes. 

Critério II: Relação sinal/ruído (S/N). Este critério considera uma conexão degradada em face 

da intensidade de ruído no receptor, esta medida é feita através da relação sinal ruído. 

Critério III: Qualidade do Enlace (Link Quality). Este critério avalia a qualidade geral de 

navegação do enlace através do número de quadros perdidos durante a navegação, sendo sua 

medida dependente do desempenho da implementação do driver da interface de rede que está 

sendo utilizado pela interface de rede sem fio (LEUNG, 2004), (SILVA, 2004) 

(TOURRILES, 2007)29. 

Critério IV: Taxa de Transmissão do Enlace (Bit Rate). Este critério considera a taxa de 

transferência de dados média que é alcançada pelo enlace. O objetivo deste critério é 

selecionar a rede que possui taxa de transferência de dados mais elevada. Havendo igualdade 

de valores até o Critério III, este critério terá preponderância para a comutação da melhor 

rede. 

Foram realizados ensaios de campo a fim de avaliar as seguintes grandezas e situações: 

I. Teste de Alcance (Espaço Livre); 

II. Interferência do Funcionamento de Ruído Aditivo de Alta Intensidade na Conexão de 

Rede Sem Fio; 

III. Interferência do Funcionamento de Ruído Aditivo (Banda de 2,4 GHz) na Conexão de 

Rede Sem Fio; 

                                                 
29 <http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/index.html> Acesso em 26/02/2007 
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IV.  Interferência do Funcionamento do Ruído Aditivo (Banda de 5,8 GHz) na Conexão de 

Rede Sem Fio; 

V. Interferência do Funcionamento do Ruído Impulsivo na Conexão de Rede Sem Fio; 

VI. Robustez da Conexão de Rede Sem Fio à Blindagem do Sinal de Recepção. 

3.5.1 Teste I: Teste de Alcance (Espaço Livre) 

Este teste tem por objetivo avaliar qual o maior raio de alcance em que uma conexão de rede 

sem fio pode operar em ambientes de espaço livre. 

Em uma região de espaço livre, estando o Terminal de Acesso localizado em uma distância 

mínima possível para um bom funcionamento da conexão de rede sem fio (Critérios de 

Campo Próximo de Fresnel (BALANIS, 1997), afasta-se o mesmo em passos de distâncias 

pré-determinados, controlados por uma trena milimetrada de 100m de alcance, até que não 

seja mais possível estabelecer a conexão entre o Terminal de Acesso e o respectivo Ponto de 

Acesso à rede sem fio). 

 

Figura 17 – Teste de Alcance 
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Este procedimento é realizado a fim de avaliar as condições de funcionamento da rede através 

dos seus parâmetros de funcionamento da conexão de rede sem fio, em presença o ou não de 

outras redes sem fio no local em que se localiza o Terminal. Podem ser citados como critérios 

relevantes: Potência do Sinal Recebido, Relação Sinal-Ruído, Qualidade do Enlace e Perda de 

Quadros. Sendo este ensaio realizado para as duas normas de redes sem fios empregados neste 

projeto: IEEE 802.11a e IEEE 802.11b. A ilustração deste procedimento é mostrada na Figura 

17.  

 

Figura 18 – Navegação de Internet Através de Pontos de Acesso Coletivo 

Uma determinada rede de comunicação sem fio possui um raio máximo R de comunicação 

entre o Terminal (host) e o seu Ponto de Acesso (AP). Estabelece-se a conexão entre as duas 

partes a uma distância D, mínima conhecida. Afasta-se então o Terminal do Ponto de Acesso 

aumentando a distância D, em passos controlados e conhecidos, até que a conexão não possua 

mais condições de operação.  

Este teste motiva-se ainda, pela forma que pode ser feito o oferecimento de conexão do 

usuário com a Internet através do uso de redes sem fio. Imagina-se neste projeto que sejam 
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oferecidos pontos de acesso coletivos, por exemplo, dentro de um condomínio, onde seus 

moradores podem acessar ao mesmo e assim navegar pela rede, estabelecendo o Canal de 

Interatividade da TV Digital. Desta forma é necessário avaliar a qualidade da conexão de rede 

sem fio a fim de selecionar prioritariamente o de melhor qualidade de navegação. Este cenário 

é mostrado na Figura 18. 

3.5.2 Teste II: Interferência de Ruído Aditivo de Alta Intensidade na Conexão de Rede 

Sem Fio 

Este ensaio tem por objetivo avaliar se há, e se houver, qual é a interferência do 

funcionamento de um forno de microondas na qualidade de operação de uma conexão de rede 

sem fio. Avaliando suas condições de funcionamento da rede através dos seus parâmetros de 

funcionamento. Tais como: Potência do Sinal Recebido, Relação Sinal-Ruído, Qualidade do 

Enlace e Taxa de Transmissão e de Recepção Máximas e Médias e Perda de Quadros. 

 

Figura 19 – Interferência do Forno de Microondas em uma Rede Sem Fio 
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Em uma região fechada, por exemplo, dentro de uma sala de experimentos, estando o 

Terminal a uma distância mínima possível do Ponto de Acesso, realiza-se a conexão do 

Terminal com o Ponto de Acesso. Realizando a leitura das condições de navegação, com o 

forno de microondas desligado.  

Logo após a realização da medição do enlace sem a interferência do forno de microondas, 

liga-se o forno de microondas em potência máxima, com um jarro de capacidade de 2l 

completado com água, realizando novamente a leitura dos parâmetros que caracterizam a 

conexão de rede sem fio.  

O mesmo procedimento é realizado a seguir, porém afastando-se o Terminal em passos de 

distâncias pré-determinados, até um afastamento máximo de 8m, entre o Terminal e o ponto 

de acesso. Esta distância é motivada por ser uma distância máxima comum entre uma TV e 

um forno de microondas dentro de um lar doméstico. 

Este procedimento é realizado para as duas normas de redes sem fios empregados neste 

projeto: IEEE 802.11a e IEEE 802.11b. Este procedimento é ilustrado na Figura 19. 

3.5.3 Teste III: Interferência do Funcionamento de Ruído Aditivo (Banda de 2,4 GHz) 

na Conexão de Rede Sem Fio 

Este ensaio tem por objetivo avaliar se há, e se houver, qual é interferência da operação de um 

aparelho telefônico sem fio, na qualidade de uma conexão de rede sem fio, avaliando as suas 

condições de funcionamento da rede através dos seus parâmetros de funcionamento. Tais 

como: Potência do Sinal recebido, Relação Sinal-Ruído, Qualidade do Enlace e Taxa de 

Transmissão e de Recepção Máximas e Médias e Perda de Quadros. 

Neste caso pretende-se avaliar a interferência do uso deste tipo de eletrodoméstico em redes 

sem fio pertencentes à Norma IEEE 80211b. 

Em uma região fechada, dentro de uma sala de experimentos, por exemplo, estando o 

Terminal a uma distância pré-determinada do Ponto de Acesso, realiza-se a conexão do 

Terminal com o Ponto de Acesso, realizando a leitura das condições de navegação da rede, 

com o aparelho telefônico desligado. 

A seguir, liga-se o aparelho telefônico, a uma distância conhecida do Terminal e do Ponto de 

Acesso, realizando novamente a leitura dos mesmos parâmetros de navegação da rede.  
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A seguir o mesmo procedimento é realizado, porém afastando-se o Terminal do seu 

posicionamento inicial, em passos de distâncias pré-determinados, até um afastamento 

máximo de 8m, entre o Terminal e o ponto de acesso. Este procedimento é mostrado na 

Figura 20. 

Esta distância é motivada por ser uma distância máxima comum entre uma TV e um aparelho 

telefônico dentro de um lar doméstico. 

 

 

Figura 20 – Interferência do Uso de Telefone Sem Fio em uma Rede IEEE 802.11b 

3.5.4 Teste IV: Interferência do Funcionamento do de Ruído Aditivo (Banda de 5,8 

GHz) na Conexão de Rede Sem Fio 

Este ensaio tem por objetivo avaliar se há, e se houver, qual é interferência da operação de um 

aparelho telefônico sem fio, na qualidade de uma conexão de rede sem fio, avaliando as suas 

condições de funcionamento da rede através dos seus parâmetros de funcionamento. Tais 

como: Potência do Sinal recebido, Relação Sinal-Ruído, Qualidade do Enlace e Taxa de 

Transmissão e de Recepção Máximas e Médias e Perda de Quadros. 
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Neste caso pretende-se avaliar a interferência do uso deste tipo de eletrodoméstico em redes 

sem fio referentes à Norma IEEE 802.11a. 

 

Figura 21 – Interferência do Uso de Telefone Sem Fio em uma Rede IEEE 802.11a 

Em uma região fechada, dentro de uma sala de experimentos, por exemplo, estando o 

Terminal a uma distância pré-determinada do Ponto de Acesso, realiza-se a conexão do 

Terminal com o Ponto de Acesso, realizando a leitura das condições de navegação da rede, 

com o aparelho telefônico desligado. 

A seguir, liga-se mesmo, a uma distância conhecida do Terminal e do Ponto de Acesso, 

realizando novamente a leitura dos mesmos parâmetros de navegação da rede.  

A seguir o mesmo procedimento é realizado, porém afastando-se o Terminal do seu 

posicionamento inicial, em passos de distâncias pré-determinados, até um afastamento 

máximo de 8m, entre o Terminal e o ponto de acesso. Este procedimento é mostrado na  

Figura 21. 

Esta distância é motivada por ser uma distância máxima comum entre uma TV e um aparelho 

telefônico dentro de um lar doméstico. 
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3.5.5 Teste V: Interferência do Funcionamento de Ruído Impulsivo na Conexão de 

Rede Sem Fio 

Este ensaio tem por objetivo avaliar se há, e se houver, qual é interferência da operação de um 

aparelho secador de cabelos doméstico, na qualidade de uma conexão de rede sem fio, 

avaliando as suas condições de funcionamento da rede através dos seus parâmetros de 

funcionamento. Tais como: Potência do Sinal recebido, Relação Sinal-Ruído, Qualidade do 

Enlace e Taxa de Transmissão e de Recepção Máximas e Médias e Perda de Quadros. Sendo 

realizados para ambos os normas de rede sem fios empregados neste projeto: IEEE 802.11a e 

IEEE 802.11b.  O procedimento é ilustrado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Interferência do Uso do Secador de Cabelos em uma Rede Sem Fio 

Em uma região fechada, dentro de uma sala de experimentos, estando o Terminal a uma 

distância pré-determinada do Ponto de Acesso, realiza-se a conexão do Terminal com o Ponto 

de Acesso, realizando a leitura das condições de navegação com o telefone desligado. 
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A seguir, liga-se o secador de cabelos em uma distância conhecida do Terminal e do Ponto de 

Acesso realizando novamente a leitura dos mesmos parâmetros.  

O mesmo procedimento anterior é realizado, porém afastando-se o Terminal em passos de 

distâncias pré-determinados, até um afastamento máximo de 8m, entre o Terminal e o ponto 

de acesso. 

3.5.6 Teste VI: Robustez da Conexão de Rede Sem Fio à Blindagem do Sinal de 

Recepção 

Este ensaio tem por objetivo avaliar a operação de uma rede de dados sem fio em face de uma 

possível baixa de operação do ponto de acesso ao qual o Terminal esteja conectado, avaliando 

as suas condições de funcionamento da rede através dos seus parâmetros de funcionamento. 

Tais como: Potência do Sinal recebido, Relação Sinal-Ruído, Qualidade do Enlace e Taxa de 

Transmissão e de Recepção Máximas e Médias e Perda de Quadros. Sendo realizado com as 

duas tecnologias de rede sem fio que implementam as normas de redes sem fios empregadas 

neste projeto: IEEE 802.11a e IEEE 802.11b, conforme ilustrado na Figura 23. 

 

Figura 23 – Robustez do Enlace Dentro de uma Câmara Blindada 
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Em uma região fechada, dentro de uma sala de experimentos, estando o Terminal a uma 

distância pré-determinada do Ponto de Acesso, realiza-se a conexão do Terminal com o Ponto 

de Acesso, realizando a leitura das condições de navegação. 

A seguir insere-se o Terminal enquanto realiza a transferência de um arquivo conhecido, 

dentro da câmara blindada, deixando o mesmo durante um intervalo de tempo pré-

determinado dentro da câmara. 

A seguir retira-se o Terminal de dentro da câmara, realizando a leitura das condições de 

navegação ao qual o Terminal estava exposto.  

3.6 Simulação Computacional 

Neste projeto não foram realizadas simulações computacionais de cenários de desempenho de 

tecnologias rede sem fio. Primeiramente por que o sistema operacional escolhido para a 

realização deste trabalho foi o Linux - Ubuntu, de acordo com os critérios já expostos 

anteriormente. 

Para este Sistema Operacional, o simulador de redes que existe disponível é o NS-2 (Network 

Simulator) (NS2, 2007)30. Este tipo de simulador foi criado para realmente ser um simulador 

de redes, atuando a partir da camada de rede, subindo pelas camadas do modelo de arquitetura 

de redes TCP/IP.  

Em segundo lugar, devido ao crescimento, popularização e alta demanda do seu uso na 

comunidade científica, este simulador foi adaptado para ser usado em redes sem fio, sendo 

utilizado simular computacionalmente normas de roteamento (ao nível da camada MAC) de 

redes do tipo Ad-Hoc (LEUNG, 2004), (SILVA, 2004). Não sendo encontradas bibliotecas e 

procedimentos disponíveis para este simulador, a fim de simular fenômenos de camada física 

como: interferência entre redes distintas, elevação do nível de ruído devido à presença de uma 

fonte ruidosa. Ou ainda, a taxa de perda de pacotes, ou a variação da taxa de transmissão 

devido ao funcionamento de um forno de microondas, de outra rede sem fio que esteja 

operando na mesma banda de freqüência em uma localização próxima ou ainda, devido à 

mobilidade do Terminal em relação ao Ponto de Acesso. 

Tem-se a intenção de realizar experimentos práticos que levem a realidade da conexão de rede 

sem fio e que por isso não podem ser simulados através do uso do Simulador NS-2. 

                                                 
30 <http://www.isi.edu/nsnam/ns/index.html > Acesso em 20/02/2007. 
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Por fim, os modelos teóricos de simulação do Simulador NS-2 mais próximos dos objetivos 

dês projeto, são os modelos de propagação de sinais, porém estes modelos implantados no 

simulador não estão relacionados com as grandezas expostas e que são necessárias para 

avaliar o estado da conexão (LEUNG, 2004), (SILVA, 2004). 

3.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram expostas as diferentes partes que caracterizam a comunicação através do 

uso de redes sem fio entre o Terminal de Acesso e o Canal de Interatividade. Além disso, 

foram expostos os requisitos desejáveis que um Rádio Definido por Programa de 

Computador. 

Logo após estas considerações, foram apresentados os objetivos deste trabalho, que são o de 

implementação do Canal de Interatividade do SBTVD através do uso de redes sem fio, 

conectando o Terminal de Acesso à TV Digital a uma rede de arquitetura TCP/IP, através do 

uso de mais de uma norma de comunicação de rede sem fio, utilizando em caso de ausência 

do funcionamento de um das normas de rede sem fio utilizados, a metodologia de 

reconfiguração de um Rádio Definido por Programa de Computador. Estabelecendo um Canal 

de Interatividade pervasivo, ou seja, com o máximo de confiabilidade possível. Sendo 

apresentada também a proposta pelo qual se deseja alcançar o objetivo enunciado. 

Foram apresentados os instrumentais, os aplicativos computacionais e o Sistema Operacional 

utilizados neste projeto, bem como a justificativa de suas utilizações. Foram apresentados 

também, os ensaios em campo que serão realizados e a sua metodologia de realização, a fim 

de levantar os parâmetros de comportamento de uma rede sem fio, submetida a diversas 

condições de operação, de forma a estabelecer os valores dos critérios de comutação entre 

normas de rede sem fio. Por fim, foram apresentadas diversas razões pelas quais não foram 

realizadas simulações computacionais neste projeto. 

No próximo capítulo, serão apresentadas as configurações utilizadas paras as redes sem fio 

em questão, bem como os resultados obtidos com os ensaios de campo, além da análise destes 

resultados. 
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Capítulo 4         

Análise dos Resultados 

este capítulo será feito o detalhamento técnico dos ensaios práticos realizados nesta 

dissertação, dimensões físicas envolvidas, topografia e desempenho dos dois normas 

de rede sem fios avaliados. Será feita também, a exposição dos resultados obtidos, seguindo 

de uma análise crítica dos mesmos. 

Inicialmente serão feitas as considerações e premissas para um bom funcionamento de uma 

conexão de rede sem fio (rádio enlace) e em seguida serão descritos os ensaios e os 

respectivos resultados dos ensaios realizados. 

4.1 Critérios de Operação de uma Conexão de Rede Sem Fio  

Ao menos dois critérios que devem ser ponderados e respeitados para um bom funcionamento 

de uma conexão de rede sem fio (rádio enlace): o critério de Campo Distante de Fresnel, e o 

critério de obstrução do enlace dado pelo Elipsóide de Fresnel (BALANIS, 1997). 

O  primeiro critério, o critério de Campo Distante de Fresnel, refere-se à distribuição da 

energia de uma onda eletromagnética, de forma que esta possa ser considerada uma onda 

plana. Esta teoria é umas das teorias que regem os enlaces de telecomunicações, sendo 

enunciada através de três expressões matemáticas, que indicam a distância mínima para que 

possa se considerar a onda eletromagnética em comportamento de campo distante (onda 

plana). Desta forma, a expressão que tiver como resultado, o raio mais elevado, é o resultado 

que deve ser considerado. Tais expressões são mostradas a seguir: 

 

 

N 
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b a 

 ?n 

Equação 1 – Raio de Fresnel Quanto ao Comprimento da Antena Transmissora: 

Ø 'rr >>> ; 

Equação 2 – Raio de Fresnel Quanto ao Comprimento da Antena Transmissora e Quanto ao 

Comprimento de Onda da Portadora: 

Ø λ
22Dr ≥ ; 

Equação 3 – Raio de Fresnel Quanto ao Comprimento de Onda da Portadora: 

Ø 1>>kr ; 

O segundo critério refere-se ao Elipsóide de Fresnel. Este considera a distribuição da energia 

de uma onda eletromagnética em um enlace, de acordo com a distância entre o transmissor e o 

receptor deste enlace.  Esta teoria também é umas das teorias que regem os enlaces de 

telecomunicações. Sendo enunciada através do uso de expressões matemáticas, que indicam 

os raios de um elipsóide, onde seus extremos são as antenas, receptora e transmissora deste 

enlace. Este raio é variável de acordo com a distância considerada entre as duas antenas e de 

acordo com a posição do obstáculo considerado A ilustração do Elipsóide de Fresnel é 

exposta a seguir na Figura 24. 

 

Figura 24 – Elipsóide de Fresnel 
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A distância mínima que deve ser deixada livre, isto é, sem obstruções, para que o enlace possa 

operar corretamente se refere ao raio do elipsóide número 1, o elipsóide mais interno que é o 

elipsóide que concentra a maior parte da energia do enlace. Esta expressão é exposta a seguir: 

Equação 4 – Raio do Elipsóide de Fresnel: 

Ø 
)( ba

nab
n +

=
λ

ρ ; 

Realizada as configurações das duas redes, canal alocado e o comprimento das antenas 

receptoras e transmissoras envolvidas, têm-se as distâncias mínimas que devem ser 

respeitadas para que o enlace opere corretamente. 

4.2 Configurações dos Enlaces de Rede Sem Fio 

Na Tabela 3 é exibida a configuração das duas de redes sem fios utilizados neste projeto. 

Tabela 3 – Configuraç ão dos Enlaces de Rede Sem Fio 

 IEEE 802.11a IEEE 802.11b 
SSID Rede-A Rede-B 
Canal 5,2800 GHz (56) 2,437 GHz (6) 
Taxa 54 Mbps 11 Mbps 

DHCP Sim Sim 
Repetição Não Não 

Fragmentação Desligado Desligado 
RTS/CTS Desligado Desligado 

Os canais utilizados para estas duas redes são os canais que vieram pré-configurados de 

fábrica, para operação destes aparelhos, no caso do ponto de acesso da norma IEEE 802.11a, 

este veio pré-configurado de fábrica para operar no canal 56 (5,28 GHz). E o roteador da 

norma IEEE 802.11b veio de fábrica pré-configurado para operar no canal 6 (2,437 GHz) 

As taxas de transmissão mencionadas são as máximas taxas de transmissão alcançáveis pela 

referida tecnologia. No caso da Norma IEEE 802.11a, 56 Mbps e da Norma IEEE 802.11b, 11 

Mbps.  

Neste caso a aquisição do endereço IP foi considerada dinâmica, através do uso do protocolo 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), por ser o correspondente caso de uso em um 

cenário doméstico de utilização do Canal de Interatividade da TV Digital. 



 - 75 -

As configurações de Repetição, Fragmentação, e RTS/CTS foram desabilitadas por serem 

consideradas relevantes apenas para uma rede sem fio do tipo DCF (TANEMBAUN, 2003). 

Não sendo consideradas relevantes para um cenário de rede PCF, como é o caso em que este 

projeto está sendo desenvolvido.  

Na Tabela 4 são exibidas as dimensões físicas das antenas do roteador e do ponto de acesso 

utilizados: 

Tabela 4 – Dimensões Físicas das Antenas Utilizadas 

Tecnologia Comprimento (cm) 

802.11a 2,00,14 ±  

802.11b 2,00,11 ±  

A antena da Estação foi considerada Omnidirecional por possuir dimensões físicas muito 

menores que as antenas do roteador e do ponto de acesso. 

4.3 Distâncias Mínimas a Serem Respeitadas 

De acordo com os critérios e configurações mencionados anteriormente, podem-se calcular as 

distâncias mínimas, que devem ser respeitadas, para a perfeita operação da conexão de rede 

sem fio utilizada neste trabalho. Os resultados obtidos são expostos a seguir: 

4.3.1 Critérios de  Campo Distante para a Norma IEEE 802.11a 

Neste caso, como a antena utilizada é uma antena do tipo dipolo, tem-se: 

antenaam 5,014,0 == . 

maD 28,02 == . 

A portadora utilizada é de GHz28,5 . 

O comprimento de onda resulta em: m057,0
10.28,5

10.3
9

8
==λ . 

De acordo com a Equação 1: 

'rr >>> ; de onde vem que mr 14,0>>> . 

Para uma aproximação de %10 ; resulta em mr 4,1= . 
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De acordo com a Equação 2: 

λ
22Dr ≥ ; o que resulta em: ( ) mr 751,2057,0

28,0*2 2

=≥ . 

De acordo com a Equação 3: 

1>>kr ; è λ
π2=k ; èLogo vem: mr 089,02

057,0
2 ==>>> ππ

λ . 

Neste caso obeserva-se de acordo com os resultados exibidos nas três equações, que o critério 

de distância mínima de Campo Distante de Fresnel é o de valor mais elevado obtido 

respeitando todo eles simultaneamente. Neste caso a distânc ia mínima é de 2,751m. 

4.3.2 Critérios de Campo Distante para a Norma IEEE 802.11b 

Neste caso, como a antena utilizada é uma antena do tipo dipolo, tem-se: 

antenaam 5,011,0 == . 

maD 22,02 == . 

A portadora utilizada é de GHz437,2 . 

O comprimento de onda resulta em: m123,0
10.437,2

10.3
9

8
==λ . 

De acordo com a Equação 1: 

'rr >>> ; de onde vem que mr 11,0>>> . 

Para uma aproximação de %10 ; resulta em mr 1,1= . 

De acordo com a Equação 2: 

λ
22Dr ≥ ; o que resulta em: ( ) mr 787,0123,0

22,0*2 2

=≥ . 

De acordo com a Equação 3: 

1>>kr ; è λ
π2=k ; èLogo vem: mr 0196,02

123,0
2 ==>>> ππ

λ . 

Neste caso observam-se de acordo com os resultados exibidos nas três equações que o critério 

de distância mínima de Campo Distante de Fresnel é o de valor mais elevado obtido 

respeitando todos eles simultaneamente. Neste caso a distância mínima é de Campo Distante 

de Fresnel é de 1,1m. 
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4.3.3 Critérios do Elipsóide de Fresnel para a Norma IEEE 802.11a 

De acordo com a Equação 4: 

)( ba
nab

n +
=

λ
ρ ;  

De onde se tem: 

* ρn é o raio do Elipsóide a ser respeitado; 

* n é a ordem do respectivo Elipsóide, neste caso 1=n ; 

* )( ba +  é a distância entre as antenas transmissora e receptora da conexão. Onde a é a 

distância do ponto considerado a antena transmissora e b a distância deste ponto a antena 

receptora; 

* λ é o comprimento de onda utilizado. 

Para as portadoras expostas anteriormente na Tabela 3, distâncias entre as antenas utilizadas 

de sua distancia mínima de campo distante até uma distância máxima de 400m; distância 

máxima que os fabricantes garantem para que seus equipamentos e tecnologias operem em 

um cenário de espaço livre (O’HARA, 2001), os raios de Fresnel são expostos na Tabela 5. 

Tabela 5 – Raio do Elipsóide de Fresnel Referente ao Norma IEEE 802.11a 

Fresnel 802.11a     

N D (m) Comprimento de Onda (m) a b ρn (m) 

1 2,751 0,057 1,376 1,376 0,198 
1 10,000 0,057 5,000 5,000 0,377 
1 50,000 0,057 25,000 25,000 0,843 
1 70,000 0,057 35,000 35,000 0,997 
1 100,000 0,057 50,000 50,000 1,192 
1 400,000 0,057 200,000 200,000 2,384 

4.3.4 Critérios do Elipsóide de Fresnel para a Norma IEEE 802.11b 

Para as portadoras expostas anteriormente na Tabela 3, distâncias entre as antenas utilizadas 

de sua distancia mínima de campo distante até uma distância máxima de 400m; distância 

máxima que os fabricantes garantem para que seus equipamentos e tecnologias operem em 

um cenário de espaço livre (O’HARA, 2001), os raios de Fresnel são expostos na Tabela 6. 
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Tabela 6 – Raio do Elipsóide de Fresnel Referente ao Norma IEEE 802.11b 

Fresnel 802.11b     

N D (m) Comprimento de Onda (m) a b ρn (m) 

1 2,751 0,123 1,376 1,376 0,291 
1 10,000 0,123 5,000 5,000 0,555 
1 50,000 0,123 25,000 25,000 1,240 
1 70,000 0,123 35,000 35,000 1,468 
1 100,000 0,123 50,000 50,000 1,754 
1 400,000 0,123 200,000 200,000 3,509 

4.4 Resultados dos Ensaios de Campo 

Uma vez apresentadas às distâncias mínimas que devem ser respeitadas para a utilização de 

cada norma de rede sem fio, podem-se finalmente, realizar e apresentar os resultados dos 6 

ensaios de campo enumerados no capítulo anterior. Tais resultados serão expostos e 

discutidos a seguir. 

4.4.1 Teste de Alcance (Espaço Livre) 

 

Figura 25 – Exemplo de Leitura das Condições de Operação de Rede Sem Fio  
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Figura 26 – Exemplo de Leitura das Condições de Operação de Rede Sem Fio 

Este foi o primeiro ensaio a ser realizado, onde se posicionaram o ponto de acesso e o 

roteador, no telhado do Edifício da engenharia elétrica da Universidade de São Paulo – 

Campus do Butantã – e realizou-se a medição do alcance máximo que a conexão de rede sem 

fio tem condições de operação para um ambiente sem obstruções (campo livre).  

Os resultados foram obtidos através da leitura dos resultados fornecidos através do aplicativo 

Wavemom pelo comando iwconfig do Linux. Exemplos de leitura destes aplicativos e deste 

comando são apresentados na Figura 25 e na Figura 26. Para cada resultado foram realizadas 

10 medições. 

É ilustrado em forma de gráfico o comportamento de intensidade do sinal recebido pelo 

Terminal, em função do seu afastamento da estação transmissora que foi apresentado nas 

Tabela 7 e Tabela 8. 

No caso deste ensaio verifica-se claramente que o alcance máximo, em que os equipamentos 

de redes sem fios utilizados nestes ensaios é de m50  para o norma IEEE 802.11b e de m15  

para o norma IEEE 802.11a. Após estes limites de distância, não é mais possível utilizar e/ou 

estabelecer conexões de rede sem fio utilizando estas tecnologias de rede. 
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Isto se deve a diminuição da intensidade do sinal recebido, de acordo com a distância entre a 

antena transmissora e o Terminal. Esta degradação do sinal é proporcional a 2
1

r
, sendo r a 

distância do ponto considerado à antena transmissora.  

Tabela 7 – Resultados do Nível do Enlace de Espaço Livre para a Norma IEEE 802.11a 

IEEE 802.11a 2m=+ ba  mba 15=+  mba 50=+  Observações 

Qualidade do 

Enlace (Link 

Quality) 

)02,095,0( ±  )03,068,0( ±  )1,01,0( ±  

A 50m de distância 

do ponto de acesso 

à rede não mais foi 

detectada pelo 

Terminal. 

Nível do Sinal dBm)332( ±−  dBm)464( ±−  dBm)695( ±− - - 

Relação 

Sinal/Ruído 
dB)326( ±  dB)316( ±  dBm)60( ±  - 

Tabela 8 – Resultados do Nível do Enlace de Espaço Livre para o Norma IEEE 802.11b 

IEEE 802.11b mba 2=+  mba 15=+  mba 50=+  Observações 

Qualidade do 

Enlace (Link 

Quality) 

)02,097,0( ±  )03,071,0( ±  )03,042,0( ±  

Com o nível de 

Qualidade do enlace 

de 42/100 não se 

consegue mais 

realizar conexão 

com a rede. 

Nível do Sinal dBm)329( ±−  dBm)361( ±−  dBm)684( ±−  - 

Relação 

Sinal/Ruído 
1 dB 1 dB 1 dB - 

Em segundo lugar a maior degradação do sinal da norma IEEE 802.11a em relação ao sinal da 

norma IEEE 802.11b pode ser interpretada devido ao menor comprimento de onda utilizado 

pela norma IEEE 802.11a, o que leva a uma maior degradação do sinal em função do 

afastamento da antena transmissora e devido à maior dificuldade deste comprimento de onda 

em contornar possíveis obstáculos que estejam entre o transmissor e o receptor. 
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Gráfico 1 – Intensidade do Sinal Recebido em função da Distância 

4.4.2 Interferência de Ruído Aditivo de Alta Intensidade na Conexão de Rede Sem Fio 

A fim de avaliar possíveis interferências deste tipo de eletrodoméstico (forno de microondas) 

nas conexões de redes sem fios utilizadas neste projeto, fez-se, em ambiente fechado (sala de 

laboratório), o download de um arquivo conhecido de um servidor conhecido, durante 

intervalos de tempo conhecidos, em diversas distâncias do roteador ou ponto de acesso, com o 

forno de microondas desligado.  

Em seguida, repetiu-se o mesmo procedimento relatado anteriormente, porém com o forno de 

microondas em operação, estando posicionado em um ponto pré-determinado da sala. Na 

Figura 27 é apresenta-se planta baixa da sala utilizada para a realização de todos os ensaios 

em ambiente fechado. 

O forno de microondas foi posicionado na sala central do laboratório, m2  a direita da parede 

vertical esquerda e a m3  da parede horizontal superior. O Roteador e o Ponto de Acesso 

foram posicionados na sala central, m3,0  da parede horizontal superior e a m1  e m3,1  da 

parede vertical esquerda respectivamente. 

Cada medida de download teve a duração aproximada de min1 , e para cada resultado foram 

realizadas 10 medições. Os resultados alcançados são expostos a seguir. 
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Figura 27 – Planta Baixa do Laboratório Onde Foram Realizados os Ensaios em Ambiente Fechado 

Nos Gráfico 2, Gráfico 3, Gráfico 4, Gráfico 5, Gráfico 6 e Gráfico 7 são expostos os 

comportamentos de atenuação do sinal recebido em função da distância, além da variação do 

valor da taxa média de transmissão desenvolvido no enlace, ambos os comportamentos de 

acordo com a distância e com a interferência da operação do forno de microondas, conforme 

os dados expostos nas Tabela 9, Tabela 10 Tabela 11 e Tabela 12, para as duas tecnologias de 

rede sem fio utilizadas. 

Nos Gráfico 6 e Gráfico 7 mostram-se os comportamentos da perda de pacotes para cada tipo 

de tecnologia de rede sem fio utilizada, um função da distância e de acordo com a 

interferência do funcionamento do forno de microondas, conforme os dados expostos na 

Tabela 9, Tabela 10 Tabela 11 e Tabela 12, , para as duas tecnologias de rede sem fio 

utilizadas. 
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Tabela 9 – Valores de Conexão Observados sem a Interferência do Forno de Microondas para a Norma 

IEEE 802.11a 

Tabela 10 – Valores de Conexão Observados com a Interferência do Forno de Microondas para a Norma 

IEEE 802.11a 

 
Tabela 11 – Valores de Conexão Observados sem a Interferência do Forno de Microondas para a Norma 

IEEE 802.11b 

IEEE 

802.11a 

Nível do 

Sinal 

(dBm) 

Relação 

S/R (dB) 

Qualidade 

do Enlace 

(Link 

Quality) 

Taxa de  

Recepção 

Média (Kbps) 

Taxa 

Máxima de 

Recepção 

(Kbps) 

Perda de 

Pacotes/min 

(Packet 

Drop) 

2m 241±−  225 ±  03,086,0 ±  60380 ±  440 706616 ±  

4m 348±−  325 ±   05,086,0 ±  40250 ±  290 707101±  

6m 359 ±−  323 ±  08,075,0 ±  70 ±  7 1063 ±  

8m 463 ±−  419 ±−  10,072,0 ±  2572 ±  97 40496 ±  

IEEE 

802.11a 

Nível do 

Sinal 

(dBm) 

Relação 

S/R (dB) 

Qualidade 

do Enlace 

(Link 

Quality) 

Taxa de 

Recepção 

Média (Kbps) 

Taxa 

Máxima de 

Recepção 

(Kbps) 

Perda de 

Pacotes/min 

(Packet 

Drop) 

2m 249 ±−  227 ±  04,077,0 ±  61379 ±  440 726884 ±  

4m 256 ±−  220 ±  05,078,0 ±  36253 ±  289 707352 ±  

6m 362 ±−  319 ±  06,071,0 ±  50 ±  5 1384 ±  

8m 362 ±−  318±  07,071,0 ±  2670 ±  96 45537 ±  

IEEE 

802.11b 

Nível do 

Sinal 

(dBm) 

Relação 

S/R (dB) 

Qualidade 

do Enlace 

(Link 

Quality) 

Taxa de 

Recepção 

Média (Kbps) 

Taxa 

Máxima de 

Recepção 

(Kbps) 

Perda de 

Pacotes/min 

(Packet 

Drop) 

2m 247 ±−  236 ±  04,093,0 ±  501050±  1100 17 ±  

4m 344 ±−  340 ±  04,088,0 ±  501150 ±  1200 18±  

6m 346 ±−  350 ±  05,084,0 ±  50950 ±  1000 16 ±  

8m 359 ±−  340 ±  04,080,0 ±  501050±  1100 19 ±  
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Tabela 12 – Valores de Conexão Observados com a Interferência do Forno de Microondas para a Norma 

IEEE 802.11b 
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Gráfico 2 – Intensidade do Sinal Recebido em Função da Distância 

IEEE 

802.11b 

Nível do 

Sinal 

(dBm) 

Relação 

S/R (dB) 

Qualidade 

do Enlace 

(Link 

Quality) 

Taxa de 

Recepção 

Média (Kbps) 

Taxa 

Máxima de 

Recepção 

(Kbps) 

Perda de 

Pacotes/min 

(Packet 

Drop) 

2m 247 ±−  237 ±  03,085,0 ±  30980 ±  1100 152238 ±  

4m 339 ±−  317 ±  02,092,0 ±  25985 ±  1100 173000 ±  

6m 362 ±−  332 ±  03,071,0 ±  82607 ±  689 152200 ±  

8m 256 ±−  231±  03,079,0 ±  25985 ±  1100 142147 ±  
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Gráfico 3 – Intensidade do Sinal Recebido em Função da Distância 
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Gráfico 4 – Taxa de Transmissão Média em Função da Distância 
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Taxa de Transmissão x distância 
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Gráfico 5 – Taxa de Transmissão Média em Função da Distância 

 
Gráfico 6 – Perda de Pacotes em Função da Distância 
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Gráfico 7 – Perda de Pacotes em Função da Distância 

Nota-se claramente conforme a Tabela 9 e a Tabela 10 que a interferência da operação do 

forno de microondas na transferência do arquivo através do uso da norma IEEE 802.11a é 

desprezível, conforme também apresentado na Figura 28 e na Figura 29.  

Isto se deve à operação do forno de microondas ser realizada na banda ISM de 2,4 GHz, ao 

passo que a operação da norma IEEE 802.11a ser realizada na banda U-NII de 5,0 GHz. 

A piora da conexão registrada pela Estação quando localizada à 6m do Ponto de Acesso na 

direção da porta vertical, seguido de uma ligeira melhora na conexão com a Estação 

localizada à 8m do Ponto de Acesso segundo a mesma direção, pode ser explicada pela 

degradação do sinal e múltipla reflexão nas paredes da sala.  

Com a Estação estando localizada a 6m do Ponto de Acesso, este estava numa localização tal 

que o sinal sofreu múltiplas reflexões ocasionando uma interferência destrutiva na região 

onde a Estação estava posicionada, levando a uma forte degradação da sua intensidade, 

levando então a uma forte redução da taxa média  de recepção, embora a Qualidade do Enlace 

tenha se mantido em um valor relativamente elevado. 

Quando localizada à distância de 8m do Ponto de Acesso, houve alteração neste cenário de 

forma que a situação de interferência destrutiva foi alterada, melhorando ligeiramente a 

intensidade do sinal recebido, conseqüentemente, levando a uma ligeira melhora da taxa de 
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recepção de dados, embora a Qualidade do Enlace tenha se mantido em um valor 

relativamente elevado. Percebe-se ainda, que quanto menor a intensidade do sinal recebido, 

menor é a taxa média de transferência que o sistema tem a capacidade de alcançar. 

Observa-se ainda que a interferência do forno de microondas pode ser desprezada durante a 

operação deste norma de rede sem fio devido ao número aproximadamente constante e 

equivalente da perda de quadros observada a cada distância. 

Pode-se ainda, observar o diminuto efeito do funcionamento do forno de microondas na 

conexão da norma IEEE 802.11a na Figura 28 e na Figura 29. Nesta figuras a escala de tempo 

é de 30 segundos/intervalo. 

Figura 28 – Conexão Realizada sem a Interferência do Forno de Microondas (IEEE 802.11a) 

Vê-se ao final do gráfico da Figura 28 o comportamento da taxa de recepção desta conexão. 

Nota-se um ligeiro pico e logo após este pico, uma estabilização da taxa de recepção.  Neste 

momento o forno de microondas é ligado.  

Observa-se no centro à esquerda da Figura 29, que o efeito do funcionamento do forno de 

microondas pode ser desprezado para a norma IEEE 802.11a uma vez que a taxa de conexão 

permanece com o seu comportamento inicial, sem sofrer alterações. 
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Figura 29 – Conexão Realizada com a Interferência do Forno de Microondas (IEEE 802.11a) 

Nota-se claramente, de acordo com a Tabela 11 e a Tabela  12, a interferência do 

funcionamento do forno de microondas no desempenho do funcionamento da norma IEEE 

802.11b. Esta interferência pode ser notada tanto pela diminuição da relação sinal ruído (S/R) 

no receptor, bem como pela diminuição da taxa média de recepção alcançada pelo sistema na 

distancia de m6  entre o roteador e a Estação. Este caso é o caso que a estação se localiza no 

ponto mais próximo do forno de microondas, estando então no ponto mais susceptível a 

influencia do funcionamento deste eletrodoméstico. 

Estes gráficos foram registrados para uma distância de m4  entre o Ponto de Acesso e a 

Estação. Ponto onde a Estação está mais próxima do forno de microondas. Esta interferência é 

causada devido à operação do forno de microondas ser realizada na banda ISM de 2,4 GHz, 

que é mesma banda de freqüência em que opera o norma IEEE 802.11b. 

Sendo notório ainda, o elevado número de perdas de quadros observado durante a 

transferência do arquivo enquanto opera o forno de microondas, se comparado à diminuta 

perda de quadros observada estando o forno de microondas fora de operação. Ainda que tenha 

sido observado que a taxa de recepção média de dados tenha um valor elevado, mesmo 

estando o forno de microondas em operação.  
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Pode-se ainda, observar o efeito do funcionamento do forno de microondas na conexão da 

norma IEEE 802.11b na Figura 30 e na Figura 31.  Nesta figuras a escala de tempo é de 30 

segundos/intervalo. 

 

Figura 30 – Conexão Realizada sem a Interferência do Forno de Microondas (IEEE 802.11b) 

 

Figura 31 – Conexão Realizada com a Interferência do Forno de Microondas (IEEE 802.11b) 
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Vê-se ao final do gráfico da Figura 30, o comportamento da taxa de recepção desta conexão. 

Nota-se uma conexão com taxa de recepção praticamente constante e de valor elevado, pouco 

mais de 1 Mbps. Neste momento o forno de microondas é ligado. 

Observa-se no centro à esquerda da Figura 31, que o efeito do funcionamento do forno de 

microondas é considerável para a norma IEEE 802.11b. A taxa de recepção sofre grandes 

alterações. Sem diminuída em alguns instantes para cerca de %50  do seu valor médio de 1 

Mbps. Estes gráficos foram registrados para uma distância de 4m entre o Roteador e a 

Estação. Ponto onde a Estação está mais próxima do forno de microondas 

4.4.3 Interferência do Funcionamento de Ruído Aditivo (Banda de 2,4 GHz) na 

Conexão de Rede Sem Fio 

Para a realização deste ensaio, a base do aparelho telefônico foi posicionada na sala central, 

m5,0  à direita da parede vertical esquerda e a m3,1  da parede horizontal superior. O Roteador 

e o Ponto de Acesso foram posicionados na sala central, a m3,0  da parede horizontal superior 

e a m1  e m3,1  da parede vertical esquerda respectivamente. O Terminal foi posicionado na 

sala central, m15,1  a direita da parede vertical esquerda e a m3,1  da parede horizontal 

superior. Cada medida de cada download teve a duração de min1 . Os resultados alcançados 

são expostos a seguir. 

Neste procedimento, inicialmente comanda-se o Terminal para que realize o download do 

arquivo estando o aparelho telefônico desligado. Com a conexão em progresso, o aparelho 

telefônico é utilizado. 

De acordo os gráficos exibidos nas Figura 32 e Figura 33, é observado que a interferência 

deste tipo de aparelho telefônico pode ser desprezada na operação desta norma de rede IEEE 

802.11b. Ainda que estas duas redes sem fio operem nas mesmas bandas ISM de 2,4 GHz. 

De acordo com a Figura 32, ainda que sejam desrespeitados os critérios de Fresnel, a taxa de 

recepção do Terminal é consideravelmente elevada e constante.  

Observa-se na Figura 33, a relação Sinal/Ruído no Terminal, na metade esquerda deste 

gráfico a operação da conexão sem fio do Terminal sem a interferência do aparelho 

telefônico. Na metade direita, é observado o comportamento da conexão sem fio do Terminal 

com a interferência do aparelho telefônico. Vê-se que este relação permanece constante. O 

que não altera a Qualidade do Enlace. 
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Figura 32 – Interferência do Aparelho Telefônico Sem Fio na Conexão da Norma IEEE 802.11b 

 

 
Figura 33 – Interferência do Aparelho Telefônico na Relação S/N da Norma IEEE 802.11b 
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Isto se deve à intensidade do sinal do aparelho telefônico ser muito baixa se comparada com a 

intensidade do sinal da norma IEEE 802.11b. Enquanto o aparelho telefônico tem uma de 

intensidade de dBm3  ( mW2 ) a norma IEEE 802.11b tem o sinal de transmissão de dBm15  

( mW62,31 ). 

4.4.4 Interferência do Funcionamento de Ruído Aditivo (Banda de 5,8 GHz) na 

Conexão de Rede  Sem Fio 

A base do aparelho telefônico foi posicionada na sala central, m5,0  à direita da parede 

vertical esquerda e a m3,1  da parede horizontal superior. O Roteador e o Ponto de Acesso 

foram posicionados na sala central, a m3,0  da parede horizontal superior e a m1  e m3,1  da 

parede vertical esquerda respectivamente. O Terminal foi posicionado na sala central, m15,1  a 

direita da parede vertical esquerda e a m3,1  da parede horizontal superior. Cada medida de 

download teve a duração de min1 , sendo os resultados alcançados expostos a seguir. 

Neste procedimento, inicialmente comanda-se o Terminal para que realize o download do 

arquivo estando o aparelho telefônico desligado. Com a conexão em progresso, o aparelho 

telefônico é utilizado. 

 

Figura 34 – Parâmetros do enlace IEEE 802.11a sem a Interferência do Aparelho Telefônico 
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De acordo com a Figura 34 e a Figura 35, observa-se que a interferência deste tipo de 

aparelho telefônico pode ser desprezada na operação do norma de rede IEEE 802.11a.  

Cabe ressaltar que o aparelho telefônico utilizado neste trabalho opera na banda de 5,8 GHZ, 

ao passo que a rede sem fio referente à norma IEEE 802.11a está configurado para operar no 

canal 56 (5,28 GHz). De acordo com a Figura 34, ainda que desrespeitados os critérios de 

Fresnel, a Qualidade do Enlace do Terminal é consideravelmente boa.  

Observa-se ainda na Figura 34 e na Figura 35, que a relação Sinal/Ruído no Terminal 

permanece constante, mesmo com o aparelho telefônico estando em operação, não alterando 

portando a qualidade do enlace de rede sem fio.  

Isto se deve à intensidade do sinal do aparelho telefônico ser muito baixa se comparada com a 

intensidade do sinal da norma IEEE 802.11b. Enquanto este aparelho telefônico tem uma de 

intensidade de dBm3  ( mW2 ) o norma IEEE 802.11b tem o sinal de transmissão de dBm14  

( mW12,25 ). 

 

Figura 35 – Interferência do Aparelho Telefônico na Relação S/N da Norma IEEE 802.11a 

4.4.5 Interferência do Funcionamento de Ruído Impulsivo na Conexão de Rede Sem 

Fio 

O Roteador e o Ponto de Acesso foram posicionados na sala central, a m3,0  da parede 

horizontal superior e a m1  e m3,1  da parede vertical esquerda respectivamente. O Terminal 

foi posicionado na sala central, m15,1  a direita da parede vertical esquerda e a m3,1  da parede 
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horizontal superior. Cada medida de download teve a duração de min1 . Os resultados 

alcançados são expostos a seguir. 

Neste procedimento, inicialmente comanda-se o Terminal para que realize o download do 

arquivo estando o aparelho secador de cabelos desligado. Com a conexão em progresso, o 

aparelho secador e utilizado é utilizado.  

Na Figura 36, em sua região esquerda, observa-se a operação da norma IEEE 802.11a, com o 

aparelho secador de cabelos desligado. Em sua região direita, observa-se sua operação com o 

aparelho secador de cabelos ligado. Nota-se que, assim que este eletrodoméstico foi ligado 

(linha branca vertical), este provoca uma ligeira perturbação no nível do sinal recebido pelo 

Terminal. Porém, este nível é rapidamente restabelecido, retomando a sua faixa anterior de 

comportamento.  

Figura 36 – Interferência do Secador de Cabelos no Enlace da Norma IEEE 802.11ª 

Na Figura 37, observam-se os parâmetros da rede da norma IEEE 802.11b antes da operação 

do aparelho secador de cabelos. Na Figura 38, observa-se que a interferência deste tipo de 

eletrodoméstico pode ser desprezada na operação desta norma de rede sem fio IEEE 802.11b, 

uma vez que a relação Sinal/Ruído permanece na mesma faixa de operação, o que não altera a 

Qualidade do Enlace. 
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Figura 37 – Interferência do Funcionamento do Secador de Cabelos na Operação da Rede IEEE 802.11b 

A partir das referências observadas, vê-se que a interferência deste tipo de eletrodoméstico 

pode ser desprezada na operação das normas de redes sem fios envolvidos neste trabalho. 

Figura 38 – Interferência do Funcionamento do Secador de Cabelos na Operação da Rede IEEE 802.11b 
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Ainda que a sua potência seja de W550  e que normalmente este aparelho tenha como 

conseqüência do seu funcionamento a emissão de uma grande quantidade de ruído impulsivo. 

Esta emissão está sendo realizada em uma banda espectral muito baixa se comparada com a 

banda ISM de 2,4 GHz da norma IEEE 802.11b e da banda U-NII de 5,0 GHz da norma IEEE 

802.11a. 

4.4.6 Robustez da Conexão de Rede Sem Fio à Blindagem do Sinal de Recepção 

O Roteador e o Ponto de Acesso foram posicionados na sala central, a m3,0  da parede 

horizontal superior e a m1  e m3,1  da parede vertical esquerda respectivamente. A Câmara 

Blindada foi posicionada junto à porta horizontal, de fronte com a sala central, m5,0  à 

esquerda da parede vertical desta mesma sala. O que resulta em uma distância de 

aproximadamente m5,5  do Ponto de Acesso e do Roteador.  

Figura 39 – Interferência da Câmara Blindada nos Enlaces 

O Terminal foi posicionado inicialmente por sobre a Câmara e depois de iniciado a 

transferência do arquivo, este foi introduzido dentro da Câmara Blindada. Cada medida de 

download teve a duração aproximada de min1 . Os resultados alcançados são expostos a 

seguir.  
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Conforme se observa na Figura 39, a relação Sinal/Ruído é anulada quando se insere o 

Terminal na Câmara, conforme Esperado. 

A câmara blinda completamente o receptor do sinal de rede sem fio provido tanto pelo 

Roteador (referente à norma IEEE 802.11b) quanto pelo Ponto de Acesso (referente à norma 

IEEE 802.11a), levanto a completa perda de conexão de rede sem fio no Terminal, simulando 

a queda completa do funcionamento de uma estação rádio-base (ERB) servidora deste tipo de 

tecnologia.  

Neste caso, vê-se claramente, que ao ser constatada a queda da ERB, o Terminal deve 

imediatamente comutar para a próxima rede sem fio que esteja disponível e com condições de 

operação. 

4.5 Critérios para Comutações do Rádio Definido por Programa de 

Computador 

De acordo com os ensaios práticos que acabaram de ser descritos, de acordo com a aplicação 

que se destina o Terminal de Acesso à TV Digital e a interação do usuário com a 

programação. 

Os seguintes critérios de comutação entre as duas redes de tecnologia sem fio utilizadas neste 

projeto foram estabelecidos:  

a. Nível de sinal 

Para a norma IEEE 802.11a, o nível do sinal recebido pelo Terminal de Acesso deverá sempre 

ser superior a -65 dBm, caso contrário o Terminal de Acesso deverá automaticamente 

comutar para o próximo norma de rede disponível com condições de navegação. 

Para a norma IEEE 802.11b, o nível do sinal recebido pelo Terminal de Acesso deverá sempre 

ser superior a -65 dBm, caso contrário o Terminal de Acesso deverá automaticamente 

comutar para o próximo norma de rede disponível com condições de navegação. 

b. Relação Sinal Ruído (S/N) 

Para a norma IEEE 802.11a, a relação sinal/ruído do sinal recebido pelo Terminal de Acesso 

deverá sempre ser superior a 16 dB, caso contrário o Terminal de Acesso deverá 
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automaticamente comutar para a próxima norma de rede disponível com condições de 

navegação. 

Para a norma IEEE 802.11b, a relação sinal/ruído do sinal recebido pelo Terminal de Acesso 

deverá sempre ser superior a 16 dB, caso contrário o Terminal de Acesso deverá 

automaticamente comutar para a próxima norma de rede disponível com condições de 

navegação. 

c. Qualidade do Enlace (Link Quality) 

Para a norma IEEE 802.11a, a Qualidade do Enlace estabelecido entre o Terminal de Acesso e 

o respectivo ponto de acesso deverá sempre ser superior a 60/100, caso contrário o Terminal 

de Acesso deverá automaticamente comutar para a próxima norma de rede disponível com 

condições de navegação. 

Para a norma IEEE 802.11b, a Qualidade do Enlace estabelecido entre o Terminal de Acesso 

e o respectivo ponto de acesso deverá sempre ser superior a 60/100, caso contrário o Terminal 

de Acesso deverá automaticamente comutar para a próxima norma de rede disponível com 

condições de navegação. 

d. Taxa de Transmissão  

Para a norma IEEE 802.11a, a taxa de transmissão mínima que a conexão entre o Terminal de 

Acesso e o respectivo ponto de acesso deverá ter é de ao mínimo 150 Kbps, caso contrário o 

Terminal de Acesso deverá automaticamente comutar para a próxima norma de rede 

disponível com condições de navegação. 

Para a norma IEEE 802.11b, a taxa de transmissão mínima que a conexão entre o Terminal de 

Acesso e o respectivo ponto de acesso deverá ter é de ao mínimo 500 Kbps, caso contrário o 

Terminal de Acesso deverá automaticamente comutar para a próxima norma de rede 

disponível com condições de navegação. 

e. Critérios Adicionais 

Para ambas as normas de redes sem fios utilizadas, o tempo máximo que o Terminal de 

Acesso poderá ficar sem resposta do respectivo ponto de acesso será de 15seg, sendo o tempo 

de ausência de resposta superior a este intervalo, o Terminal de Acesso deverá 

automaticamente comutar para a próxima norma de rede disponível com condições de 

navegação. 
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4.6 Implementação do Programa de Controle 

De acordo com os Critérios apresentados no item 4.5, o programa de controle para 

reconfiguração da interface de rede sem fio do Terminal de Acesso à TV Digital através da 

metodologia de reconfiguração de Rádio Definido por Programa de Computador foi escrito 

em linguagem Bash e implementado para controle da interface de rede sem fio do Terminal de 

Acesso à TV Digital. 

O programa de controle possui a seguinte forma de funcionamento:  

I. A interface de rede sem fio do Terminal de Acesso realiza o exame do ambiente para 

saber quais são as redes sem fios disponíveis para navegação e quais são as suas 

condições de navegação; 

II. De acordo com os critérios de comutação expostos no item 4.5, o programa conecta com 

a rede que possui as melhores condições de navegação; 

III. Continuamente o programa examina o ambiente para saber quais são as redes sem fios 

disponíveis para navegação e quais são as suas condições de navegação; 

IV.  Caso a rede escolhida para navegação no passo II não mais atender aos critérios de 

navegação do item 4.5, o programa automaticamente comanda a interface de rede sem 

fio do Terminal de Acesso para que esta conecte com a rede sem fio que possuir as 

melhores condições de navegação; 

V. Caso contrário, esta permanecerá conectada com a rede escolhida no passo II, até que a 

mesma não mais atenda os critérios de navegação do item 4.5; 

VI. Caso esta rede não mais atenda os critérios de navegação do item 4.5, o passo IV é 

executado. 

Os resultados do funcionamento do programa implementado nesta Dissertação são expostos a 

seguir. 

Inicialmente o Terminal de Acesso à TV Digital está conectado à rede referente à norma IEEE 

802.11a, conforme a Figura 40. 

Após a conexão ser realizada com sucesso, o ponto de acesso é desligado, representando a 

queda desta rede. Ao examinar o ambiente a interface de rede sem fio do Terminal de Acesso 

percebe que a rede de tecnologia IEEE 802.11a não mais está disponível, porém a rede de 

tecnologias IEEE 802.11b está disponível para navegação. Automaticamente o sistema 
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conecta a rede de tecnologias IEEE 802.11b, voltando a ter condições de navegação. Este 

procedimento é mostrado na Figura 41. 

Figura 40 – Terminal de Acesso conectado à rede sem fio de tecnologias IEEE 802.11a 

Assim que a conexão com a rede referente à norma IEEE 802.11b é realizada com sucesso, o 

ponto de acesso da rede IEEE 802.11a é religado. A interface de rede sem fio do Terminal de 

Acesso à TV Digital percebe que há mais de uma tecnologias de rede sem fio disponível para 

navegação.  

Neste momento o roteador referente à tecnologia IEEE 802.11b é blindado, de forma a 

impedir a navegação por esta rede.  Ao examinar o ambiente a interface de rede sem fio do 

Terminal de Acesso percebe que a rede de tecnologia IEEE 802.11b não mais está disponível, 

porém a rede de tecnologia IEEE 802.11a está disponível para navegação. Automaticamente o 

sistema conecta a rede de tecnologia IEEE 802.11a, voltando a ter condições de navegação. 

Este procedimento é mostrado na Figura 42. 
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Figura 41 – Queda da rede de Tecnologia IEEE 802.11a 

Figura 42 – Navegação pela rede IEEE 802.11a após queda da rede IEEE 802.11b 
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O programa de controle é apresentado no Anexo II 

4.7 Considerações Finais 

Neste capítulo foram realizados ensaios de desempenho das tecnologias de rede sem fio, que 

foram adotadas para este trabalho. 

Estes tiveram a intenção de registrar e avaliar o desempenho e robustez destas tecnologias em 

face de interferências comuns, em suas operações, em uma residência brasileira. Por exemplo, 

interferências causadas por ruído impulsivo, por outros aparelhos de comunicações sem fio, 

ou ainda em face das sombras que a rede possua ou em face de aparelhos que emitam forte 

dosagem de ruído gaussiano, como o forno de microondas. 

Este capítulo seguiu uma metodologia empírica, utilizando a própria estação de trabalho como 

instrumento de medida, uma vez que esta dispunha de ferramentas adequadas para registrar 

estas medidas. 
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Capítulo 5                 

Conclusões  

5.1 Considerações iniciais 

sta dissertação de mestrado aborda questões relacionadas com o Canal de Interatividade 

da TV Digital, focando em tópicos relacionados a interface de comunicação sem fio 

baseada na metodologia de reconfiguração de Rádio Definido por Programa de Computador. 

A transição da radiodifusão aberta da TV analógica para a TV digital foi estabelecida pelos 

decretos presidenciais No. 4901 de 26 de novembro de 2003 (SBTVD, 2006a)31 e No. 5820 de 

29 de julho de 2006 (SBTVD, 2006b)32. O decreto No. 4901 instituiu o Sistema Brasileiro de 

TV Digital – SBTVD, evidenciando a interatividade na TV Digital como forma de promoção 

da inclusão digital. A partir do decreto 4901, 22 consórcios de pesquisa foram instituídos e os 

resultados (ITV, 2007)33 dos mesmos foram consolidados no decreto presidencial No. 5820. 

Neste contexto insere-se a proposta desta dissertação. 

No instante de escrita deste trabalho, a comunidade científica e industrial encontrava-se em 

intensa atividade relacionada com a redação das normas do Sistema Brasileiro de TV Digital. 

Desta maneira, uma dificuldade deste trabalho foi considerar premissas tecnológicas para a 

implementação do Canal de Interatividade, sem que as respectivas normas estivessem 

concluídas e disponíveis para consulta pública. 

Assim, direcionamos a pesquisa para mecanismos de implementação do Canal de 

Interatividade. Conforme apresentando no Capítulo 1, focamos a pesquisa no Canal de 

                                                 
31 <http://www.presidencia.gov.br/CCIVIL/decreto/2003/D4901.htm> Acesso em 06/09/2006. 
32 <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm> Acesso em 25/08/06. 
33 <http://www.itvproducoesinterativas.com.br/sbtvd.html> Acesso em 22/07/2007. 

E 
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Interatividade nível 3, ou seja, na interatividade permanente. A escolha do nível 3 de 

interatividade baseia-se nas diferentes possibilidades de aplicações e serviços interativos que 

poderão surgir neste cenário, no momento em que o SBTVD estiver em sua fase de 

implantação, que tem início previsto para o dia 3 de dezembro de 2007 (AGENCIA, 2007)34. 

Dentre as alternativas tecnológicas disponíveis para a implementação do Canal de 

Interatividade permanente, decidimos pela adoção das tecno logias de redes sem fio, por 

acreditar que elas sejam uma tendência dominante no futuro das telecomunicações no Brasil 

(MELONI, 2005).  

Atualmente, observamos uma diversidade de normas de redes sem fio, o que dificulta afirmar 

qual destas tecnologias terá hegemonia no Brasil. Ao mesmo tempo, imaginamos um cenário 

de eventual convivência entre duas ou mais tecnologias. Assim sendo, o método de 

reconfiguração de Rádio Definido por Programa de Computador torna-se interessante quando 

consideramos a disponibilidade de mais de uma rede de comunicação sem fio, e a necessidade 

por parte do receptor de TV Digital em manter um Canal de Interatividade permanente, a 

despeito de qual rede de comunicação se encontre à disposição para utilização e considerando 

eventuais fontes de interferência. 

Finalmente, optou-se pela implementação do Canal de Interatividade utilizando-se os 

protocolos da Internet, que possui indiscutível importância nos dias de hoje, sendo 

amplamente disseminada e de alta capilaridade, e que gradativamente vem agregando usos 

que vão além da inicial interconexão de redes de computadores. Observa-se uma crescente 

convergência de aplicações e serviços, antes oferecidos através de redes dedicadas, a exemplo 

das telefonias fixa e móvel. Além disso, os decretos presidenciais anteriormente mencionados 

também consideram o estabelecimento do Canal de Interatividade através da Internet, como 

forma de inclusão digital.  

5.2 Contribuições da dissertação 

Para o atendimento ao objetivo principal desta dissertação, que é a pesquisa e 

desenvolvimento de uma interface de comunicação sem fio para a TV Digital baseada na 

metodologia de reconfiguração de Rádio Definido por Computador, foi necessário atingir 

quatro objetivos específicos: 

                                                 
34 <http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2006/10/10/materia.2006-10-10.1490371255/view> Acesso em 
21/07/2007. 
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1) Pesquisa e análise de arquiteturas de redes de comunicação sem fio já existentes; 

2) Estabelecimento dos requisitos de utilização e comutação entre as tecnologias de 

comunicação utilizadas; 

3) Proposição de uma interface de comunicação de um Terminal de Acesso à TV 

Digital com a Internet através do uso de  um Rádio Definido por Programa de 

Computador; 

4) Implementação e avaliação experimental da interface sem fio do Rádio Definido 

por Programa de Computador. 

Para atender o primeiro objetivo, foi realizado no Capítulo 2 um amplo estudo a respeito das 

diferentes tecnologias de redes sem fio, apresentando as várias possibilidades para a 

implementação do Canal de Interatividade permanente (nível 3). Um aspecto relevante no 

estudo destas tecnologias de rede sem fio é que algumas delas ainda se encontram em 

processo de normatização e, portanto, ainda não estão maduras tecnologicamente. Em função 

disso, apresentamos no Anexo 1 desta dissertação considerações sobre as normas e o 

funcionamento das tecnologias de redes sem fio. A principal conclusão do Capítulo 2 é a 

constatação de que a grande disponibilidade de alternativas de redes sem fio pode ser uma 

evidência de que mais de um tipo de tecnologia estará presente num mesmo Terminal de 

Acesso à TV Digital, e no ambiente residencial. 

Para atender ao segundo objetivo, no Capítulo 3 é proposta uma metodologia para avaliação 

experimental deste trabalho. Um dos propósitos desta metodologia foi estabelecer os critérios 

para a reconfiguração da interface de comunicação sem fio do Terminal de Acesso à TV 

Digital, face às interferências encontradas num ambiente residencial. Para isso estudamos 

como um Terminal de Acesso, dotado de recursos de comunicação sem fio, se harmonizaria 

com outros eletrodomésticos e respectivas fontes de ruído num ambiente residencial (LEE, 

1999), (PARK, 2003) (MATSUMOTO, 2005). 

Foram considerados três eletrodomésticos como fontes de ruído à comunicação sem fio. Estes 

eletrodomésticos são: um forno de microondas, um aparelho telefônico sem fio e um secador 

de cabelos. O forno de microondas foi selecionado por ser uma fonte de ruído de alta 

intensidade; o aparelho telefônico sem fio foi selecionado por ser uma fonte de ruído aditivo, 
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e finalmente o secador de cabelos foi selecionado por possuir um motor elétrico gerador de 

ruído impulsivo (INTEL, 2007a) 35, (INTEL, 2007b)36, (MICROSOFT, 2007)37.  

Consideradas as fontes de ruído dos eletrodomésticos selecionados, foram estabelecidos os 

critérios para comutação do programa de controle entre cada uma das diferentes tecnologias 

de redes sem fio, segundo a metodologia de reconfiguração baseada em Rádio Definido por 

Programa de Computador. Os critérios são: 

Critério I: Intensidade do Sinal Recebido. Este critério avalia a intensidade do 

sinal recebido pelo Terminal de Acesso, indicando se esta é muito baixa, 

caracterizando as condições de navegação muito depreciadas ou até mesmo 

inexistentes. 

Critério II: Relação sinal/ruído (S/N). Este critério considera uma conexão 

degradada em face da intensidade de ruído no receptor, esta medida é feita através da 

relação sinal ruído. 

Critério III: Qualidade do Enlace (Link Quality). Este critério avalia a qualidade 

geral de navegação do enlace através do número de quadros perdidos durante a 

navegação, sendo sua medida dependente do desempenho da implementação do 

driver da interface de rede que está sendo utilizado pela interface de rede sem fio 

(LEUNG, 2004), (SILVA, 2004) (TOURRILES, 2007)38. 

Critério IV: Taxa de Transmissão do Enlace (Bit Rate). Este critério considera a 

taxa de transferência de dados média que é alcançada pelo enlace. O objetivo deste 

critério é selecionar a rede que possui taxa de transferência de dados mais elevada. 

Havendo igualdade de valores até o Critério III, este critério terá preponderância para 

a comutação da melhor rede. 

No Capítulo 3, apresentamos os materiais e métodos, que foram utilizados para os ensaios 

experimentais realizados. O aparato necessário para a reprodução de um Terminal de Acesso 

à TV Digital com interface de comunicação sem fio em um ambiente residencial é simples, 

sendo composto por eletrodomésticos (considerados fonte de interferência) e de um 

                                                 
35 <http://www.intel.com/portugues/technology/magazine/archive/2004/mar/wi02043.pdf> Acesso em 
22/07/2007. 
36 < http://www.intel.com/support/wireless/wlan/sb/CS-004818.htm> Acesso em 22/07/2007.  
37 <http://www.microsoft.com/brasil/windowsxp/using/web/learnmore/crawford_kitchenpc.mspx> Acesso 
22/07/2007.  
38 <http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/index.html> Acesso em 26/02/2007 
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computador com uma interface de rede sem fio (simulando o Terminal de Acesso 

propriamente dito). 

Desta maneira, seguindo uma estratégia de testes empírica, avaliamos o efeito real destas 

interferências geradas pelos eletrodomésticos utilizados (LEE, 1999), (MATSUMOTO, 

2005). 

Foram utilizadas para este trabalho as tecnologias de redes sem fio referentes às normas IEEE 

802.11a e IEEE 802.11b, conforme exposto no Capítulo 4. A adoção destas tecnologias se 

deve à sua maturidade tecnológica e comercial, e conseqüente facilidade de acesso aos 

respectivos equipamentos. A escolha das normas IEEE 802.11a e IEEE 802.11b é também 

motivada a fim de atender o maior número possível de critérios, como multibanda, 

multimodo, multitaxa e de banda variável. É importante ressaltar que as tecnologias de redes 

sem fio aqui utilizadas são ferramentas para o estudo de interferências em comunicações sem 

fio, sendo o principal objetivo o estabelecimento de critérios de comutação utilizados no 

programa de controle da interface de comunicação. 

A metodologia experimental pode ser estendida para quaisquer outros tipos de tecnologias de 

redes sem fio que se deseje utilizar como, por exemplo, a rede IEEE 802.11g. Outras 

propostas de redes sem fio foram expostas no Capítulo 2, dentre elas destacamos as normas 

IEEE 802.16 e 802.20. 

Para o cumprimento do terceiro objetivo, nos Capítulos 2 e 3 abordamos a literatura e 

evidenciamos os principais conceitos relacionados com a metodologia de reconfiguração de 

Rádio Definido por Programa de Computador. No Capítulo 3 discutimos aspectos de 

implementação de um programa de controle que reconfigure a interface de comunicação sem 

fio do Terminal de Acesso, considerando as diferentes tecnologias presentes no referido 

Terminal.  

Concluímos que a implementação do programa de controle precisa cumprir uma seqüência de 

etapas, com o intuito de manter permanente a conexão do Canal de Interatividade. Essas 

etapas verificam quais são as redes sem fio disponíveis para conexão, avaliam as condições de 

cada uma delas de acordo com os critérios de comutação estabelecidos, selecionam a melhor 

opção e respectiva conexão e nela permanecem enquanto os critérios forem atendidos. O 

processo de verificação e avaliação deve ser contínuo, a comutação de redes deve acontecer 

quando a rede conectada não mais atender a tais critérios.  
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Por fim, para o atendimento do quarto objetivo, foram apresentados no Capítulo 4 os ensaios 

experimentais, medindo a interferência causada pelos eletrodomésticos no enlace de rede sem 

fio do Terminal de Acesso à TV Digital. Nestes ensaios, foram realizadas medidas do enlace 

de comunicação sem fio SEM interferência e COM interferência.  

Com estas medidas experimentais, sugerimos valores para os critérios de reconfiguração da 

interface de comunicação sem fio do Terminal de Acesso, considerando os principais 

parâmetros de desempenho. Estes valores estão apresentados resumidamente na Tabela 13, e 

são explicados detalhadamente na seção 4.5. 

Tabela 13 – Valores para os Critérios de Reconfiguração 

Valores 
Critérios 

Norma IEEE 802.11a Norma IEEE 802.11b 

Nível de Sinal < -65 dBm < -65 dBm 

Relação Sinal/Ruído (S/N) < 16 dB < 16 dB 

Qualidade do enlace (Link Quality) < 60/100 < 60/100 

Taxa de Transmissão < 150 Kbps < 500 Kbps 

Tempo de Resposta > 15 seg > 15 seg 

 

Com os critérios quantificados, foi então implementado o programa de controle do enlace sem 

fio com seus respectivos pontos de acesso e roteadores, conforme descrito na Seção 3.4. O 

código-fonte do programa de controle concebido e implementado pelo autor é apresentado no 

Anexo 2. 

5.3 Artigos Publicados 

Ao longo da pesquisa foram publicados três artigos relacionados ao tema da dissertação, são 

eles: 
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1) Implementação de uma Porta de Acesso à Internet para Terminais de 

Acesso à TV Digital Interativos 

Autores: Vaz, Rodrigo Admir; Carvalho, Eduardo Rodrigues; Zuffo, Marcelo Knörich. 

Este artigo trata da implementação do Canal de Interatividade de um Terminal de Acesso à 

TV Digital, através de um modem conectado à linha telefônica discada, descrevendo uma 

solução através do uso de lógica reconfigurável e de uma pilha de normas TCP/IP 

desenvolvida em linguagem de programação C. A utilização de lógica reconfigurável, neste 

caso, foi motivada para permitir uma fácil atualização do hardware utilizado, a fim de se 

evitar ciclos de obsolescência muito curtos e, como tal, prolongar a vida útil do Terminal de 

Acesso, melhorando seu desempenho face ao surgimento de novas tecnologias. A utilização 

da linguagem C motivou-se por ser uma linguagem de programação bastante utilizada na 

concepção de sistemas deste porte.  

O artigo foi publicado na Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e 

Telecomunicações, SET 2006. Congresso de Tecnologia de Rádio, Televisão e 

Telecomunicações. Julho 2006. 

2) Uso do Protocolo IPv6 no Modelo de Referência da TV Digital Brasileira 

Autores: Carvalho, Eduardo Rodrigues; Vaz, Rodrigo Admir; Zuffo, Marcelo Knörich. 

Este artigo fornece recomendações do uso do protocolo IPv6 para implementação do Canal de 

Interatividade do SBTVD, apresentando as vantagens da utilização deste norma, para 

implementação do Canal de Interatividade da TV Digital, dentro do modelo de referência 

proposto para o Brasil, o SBTVD. A TV Digital possibilita, além da transmissão de áudio e 

vídeo, a transmissão de dados no mesmo feixe de transporte, o que permite que a TV seja 

interativa. Ao mesmo tempo, o norma IPv6 surge para resolver os problemas da sua versão 

anterior, o norma IPv4.  

O artigo foi publicado na Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e 

Telecomunicações, SET 2006. Congresso de Tecnologia de Rádio, Televisão e 

Telecomunicações. Julho 2006 
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3) The Convergence of Diverse Network Technologies in Only One Set Top Box 

(For the Future Brazilian Scene) 

Autores: Vaz, Rodrigo Admir; Carvalho, Eduardo Rodrigues; Zuffo, Marcelo Knörich. 

O artigo faz uma análise da convergência da tecnologia de transmissão de dados em um 

Terminal de Acesso à TV Digital para um futuro cenário brasileiro, oferecendo diversas 

formas atuais de utilização de Terminais de Acesso à TV Digital, além de fazer projeções de 

usos futuros do mesmo equipamento. Considerando ainda diversos cenários domésticos, onde 

e quando o equipamento estará integrado, operará e comandará diversas formas de redes de 

dados domésticas, além de permitir o acesso à TV Digital. 

O artigo foi publicado em: The IEEE Broadcast Technology Society 56th Annual Broadcast 

Symposium. IEEE Transactions on Broadcasting. Setembro 2006.  

5.4 Trabalhos Futuros 

Nesta seção, apresentamos algumas das possíveis frentes de pesquisa que poderão ser 

desenvolvidas como trabalhos futuros. 

Neste trabalho, consideramos redes de comunicação sem fio em um Terminal de Acesso à TV 

Digital fixo, ou seja, que não se movimenta enquanto estabelece conexões de transmissão e/ou 

recepção de dados. Esta situação considerou algumas fontes de interferência normalmente 

presentes num ambiente residencial. Um cenário que acreditamos ser interessante para 

investigação futura é a mobilidade da TV Digital, prevista nos decretos que estabeleceram o 

SBTVD (SBTVD, 2006a), (SBTVD, 2006b). Neste cenário, pode-se avaliar o desempenho 

das mesmas tecnologias de redes sem fio utilizadas e avaliadas neste trabalho com a 

movimentação do Terminal de Acesso à TV Digital, enquanto este estabelece conexões e 

realiza transferência de informação. As fontes de interferência precisariam ser revistas, pos 

outros efeitos precisarão ser considerados como, por exemplo, o efeito Doppler. 

Outra frente de investigação possível é a de realizar o procedimento experimental, de acordo 

com os mesmos critérios, porém com outros tipos de tecnologia de redes sem fio como, por 

exemplo, as normas IEEE 802.16 e IEEE 802.20. E ainda, para as tecnologias de 

comunicação que forem previstas na norma de Canal de Interatividade do SBTVD, (ainda em 

fase de redação) (MELONI, 2007). 
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Pode-se também avaliar o desempenho da conexão de rede sem fio utilizado o norma IPv6 no 

estabelecimento do Canal de Interatividade, e assim verificar os ganhos de segurança e 

qualidade de serviço obtidos pela utilização deste norma, ao invés do IPv4. 

Pode-se ainda, aprofundar a investigação das fontes geradoras de interferência  utilizando um 

aparato laboratorial mais sofisticado, composto de analisador de espectro, osciloscópio e 

geradores de sinais e ruídos, permitindo um controle mais rigoroso dos procedimentos 

experimentais realizados, como controle do nível e do tipo de ruído interferente, controle do 

tipo e da intensidade de distorção sofrida pelo sinal de comunicação de rede sem fio, ou ainda, 

o controle da banda de freqüência utilizada pelo enlace. Pode-se ainda utilizar simuladores de 

redes, como NS-2 (Network Simulator) (NS2, 2007)39 ou o Opnet (OPNET, 2007)40 com 

bibliotecas de camada física apropriadas. 

Finalmente, pode ser realizado um estudo para a concepção de um código-fonte de controle 

aprimorado, que gerencie, por exemplo, a qualidade do enlace de navegação, verificando os 

critérios de comutação apresentados neste trabalho, classificando a qualidade do enlace das 

diferentes tecnologias de rede sem fios, e comutando a interface de navegação sem fio para a 

tecnologia melhor classificada. 

5.5 Considerações Finais 

Esta dissertação de mestrado apresentou uma proposta inicial sobre a implementação do 

Canal de Interatividade permanente através do uso de diferentes tecnologias de comunicação 

sem fio. Especificamente, abordamos a questão utilizando a metodologia de reconfiguração de 

Rádio Definido por Programa de Computador. 

Como conclusão, mostrou-se que é possível a implementação do Canal de Interatividade de 

nível 3, através do uso de duas redes sem fio, utilizando a metodologia de Rádio Definido por 

Programa de Computador. A implementação da interface de comunicação apresentou 

considerável robustez na convivência com eletrodomésticos presentes em um ambiente 

residencial, sem que houvesse queda da conexão permanente em situações experimentais de 

interferência. 

No âmbito deste trabalho, pudemos avaliar como diferentes eletrodomésticos podem interferir 

no Canal de Interatividade da TV Digital e como estas interferências podem ser contornadas 

                                                 
39 <http://www.isi.edu/nsnam/ns/index.html > Acesso em 20/02/2007 
40 <http://www.opnet.com> Acesso em 21/07/2007. 
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utilizando a metodologia de reconfiguração de Rádio Definido por Computador. Os resultados 

preliminares alcançados são promissores, o que nos permite vislumbrar que alguns dos 

resultados e experimentos observados nesta pesquisa podem ser uma realidade nas residências 

brasileiras num futuro próximo. 
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Anexo I         

Família de Normas IEEE 802 

1) Norma IEEE 802.11 

A arquitetura geral do norma IEEE 802.11 é mostrada na Figura 43. 

 

Figura 43 – Arquitetura Geral do Padrão IEEE 802.11 (COOKLEV, 2004) 

A Figura 43 resume a visão da arquitetural, enfatizando a separação do sistema em quatro 

partes: a MAC da camada de Enlace de Dados, a físico, IEEE 802.1X e a camada superior de 

normas de autenticação. A camada de enlace de dados consiste da camada IEEE 802.1X e da 

subcamada MAC. A camada física consiste de duas subcamadas: O norma de convergência de 

camada física (PLCP – Physical Layer Convergence Protocol) e a subcamada dependente do 

meio físico (PMD – Physical Medium-Dependent). A camada física e a camada MAC têm 
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sub-entidades de gerenciamento, que se comunica com a entidade de gerenciamento da 

estação. 

O grupo de trabalho IEEE 802.11 gastou muito tempo na camada de acesso ao meio (camada 

MAC), antes de decidir por utilizar o recurso CSMA-CA (Carrier Sense Multiple Access with 

Collision Avoidance), similar ao CSMA com detecção de colisão (CD – Collision Detection) 

utilizado no norma IEEE 802.3. A diferença entre os dois é que em comunicações sem fio a 

detecção de colisões não é possível. A estação que esta transmitindo não consegue detectar 

colisões de forma confiável, porque o sinal transmitido será considerado muito mais forte que 

o sinal recebido. O objetivo principal da camada MAC é fazer com que a camada superior não 

esteja a par da natureza da não confiabilidade do canal. Isto é importante porque os normas 

não são dotados do conceito de mobilidade. O padrão permite uma estação móvel se desloque 

livremente através de uma WLAN e parecer ser estacionária para os normas acima da camada 

MAC. (COOKLEV, 2004). 

Em 1997, o IEEE adotou seu primeiro padrão para WLAN, o norma IEEE Std 802.11-1997. 

Este padrão foi revisado em 1999. O norma IEEE Std 802.11-1997 define uma subcamada de 

Controle de Acesso ao Meio (MAC), normas de gerenciamento MAC e serviços e três 

camadas físicas: Infravermelho (IR – Infrared); FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) 

e DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) os dois últimos operando na ISM de 2.4 GHz. 

Todas a camadas físicas descritas acima operam tanto na taxa de 1 Mbps como em 2 Mbps 

(O’HARA, 2001). 

A natureza da camada MAC do norma IEEE 802.11 é diferente da natureza da camada MAC 

do norma IEEE 802.3 devido à complexidade do ambiente sem fio comparado ao ambiente de 

redes com fio. Na rede Ethernet a estação apenas aguarda até o ambiente se tornar 

“silencioso” e inicia a transmissão de dados. Se ela não receber uma rajada de ruídos dentro 

dos primeiros 64 bytes, a transmissão tem seu sucesso quase assegurado. Dentro do ambiente 

sem fio, está situação não acorre exatamente desta maneira. 
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Primeiramente, há o problema da estação escondida, de conforme ilustra a Figura 44 – (a). 

 

Figura 44 – (a) O Problema do nó Escondido (b) O Problema do nó Exposto (TANEMBAUM, 2003) 

Desde que nem todas as estações estejam dentro do raio de transmissão umas das outras, 

transmissões que ocorrerem em uma parte da célula podem não ser recebidas em outros 

lugares da mesma célula. Neste exemplo, a estação C está se comunicando com a estação com 

a estação B. Se a estação A “escutar” o canal, não ouvirá coisa alguma e erroneamente 

concluirá pode iniciar sua transmissão à estação B 

Adicionalmente, existe o problema inverso, o problema da estação exposta, conforme 

ilustrado na Figura 44 – b. Nesta situação, a estação B deseja se comunicar com a estação C, 

logo esta “escuta” o canal. Quando “escuta” a transmissão, erroneamente conclui que não 

pode se comunicar com C, mesmo que a esteja se comunicando com uma estação D (não 

mostrada) situada a esquerda de A. Completando, a maioria dos enlaces é do tipo half-duplex, 

o que significa que eles não podem transmitir e “ouvir” rajada de ruído ao mesmo tempo, na 

mesma freqüência. Como resultado destes problemas, o norma IEEE 802.11 não utiliza o 

recurso CSMA/CD, como o norma IEEE 802.3 utiliza (TANEMBAUM, 2003). 

Para lidar com esta situação, o norma IEEE 802.11 suporta dois modos de operação. O 

primeiro é chamado de DCF (Distributed Coordination Function – Função de Coordenação 

Distribuída), que não utiliza qualquer tipo de controle central (semelhantemente às redes do 

tipo Ethernet). O outro modo de operação é chamado de PCF (Point Coordination Function – 

Função de Coordenação Pontual), este utiliza a estação base para controlar todas as atividades 

na sua célula. Todas as implementações devem suportar o modo DCF, porém o modo de 

operação PDF é opcional. 
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Quando o modo DCF é utilizado, o norma IEEE 802.11 utiliza um norma chamado de 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance). Dois métodos de 

operação são suportados por este norma. O primeiro método, quando a estação deseja 

transmitir, ela sente o canal. Se este está ocioso, esta inicia a transmissão. Esta não sente o 

canal enquanto transmite, emitindo o quadro inteiro que pode ser destruído no receptor, de 

acordo com as interferências em que lá houver. Se o canal estiver sendo utilizado, o 

transmissor adia sua transmissão até o canal ficar ocioso, iniciando então sua transmissão. Se 

a colisão ocorrer, as estações que colidiram aguardam um intervalo de tempo aleatório, 

utilizando o mesmo algoritmo binário de contenção do norma IEEE 802.3 e tentam 

novamente momentos depois. 

O outro modo de operação do norma CSMA/CA é baseado no norma MACAW (Multiple 

Access with Collision Avoidance) e sente virtualmente o canal conforme ilustrado na Figura 

45. Neste exemplo, A deseja se comunicar com B. A estação C está no raio de comunicação 

de A. A estação D está no alcance de B, porém não está no alcance de A. 

 

Figura 45 – Norma MACAW (TANEMBAUM, 2003) 

O norma inicia sua operação quando a estação A decide que quer transmitir para B. Ela inicia 

enviando uma mensagem do tipo RTS (Request to Send) para B a fim de requerer autorização 

para enviar a sua mensagem. Quando B recebe a requisição, pode decidir por deferir a 

permissão, neste caso enviando uma mensagem CTS (Clear to Send) de volta para A. Ao 

receber a mensagem CTS, a estação A envia seus dados para B e inicia a temporização ACK 

(Acknowledge). Ao receber as informações providas de A, B responde com uma mensagem 

ACK, encerrando a troca de informações. Se a temporização da estação A expirar antes que a 

mensagem ACK de B retornar a estação A, opera-se todo o norma.  



 - 127 -

Considerando-se esta troca de informação do ponto de vista das estações C e D.  

A estação C está no alcance de A, podendo receber a mensagem RTS vinda de A. Se receber 

significa que alguém vai transmitir algum tipo de informação em um futuro breve, então para 

o bom funcionamento de toda a rede, desiste de realizar qualquer tipo de transmissão até a 

primeira estar completa.  

A partir da informação provida pela requisição RTS, a estação pode estimar quanto tempo 

esta seqüência de operações levará, incluindo o ACK final, considerando para si mesma um 

tipo de canal virtual ocupado indicado pelo NAV (Network Allocation Vector – Vetor de 

Alocação de Rede), na Figura 46. 

 

Figura 46 – Rajada de Fragmentos (TANEMBAUM, 2003) 

A estação D não “escuta” a requisição RTS, porém “escuta” a sinalização CTS, também 

calibrando o NAV. O NAV não é uma informação transmitida entre as estações, é apenas uma 

marcação interna a fim de interromper suas transmissões durante um intervalo de tempo. 

Em contraste com as redes com fio, redes sem fio são ruidosas e não confiáveis em pequenas 

áreas, devido à presença de fornos de microondas, que também utilizam o mesmo espectro 

não licenciado de freqüência ISM (Industrial, Scientific, Medical). Como conseqüência a 

probabilidade de um quadro ser transmitido com sucesso diminui de acordo com o seu 

comprimento.  

Se a probabilidade de erro de bit (BER) for p, então a probabilidade de um quadro de n bits 

ser recebido corretamente é de ( )np−1 . Por exemplo, para um 410−=p , a probabilidade de 

receber corretamente um completo quadro do tipo Ethernet (de 12.144 bits) é menor que 
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%30 . Se 510−=p , cerca de um quadro em nove será perdido. Mesmo se 610−=p , cerca de 

%1 dos quadros serão danificados. Em suma, se o quadro for muito comprido, este tem uma 

chance muito pequena de ser transmitido com sucesso e provavelmente terá que ser 

retransmitido. 

A fim de lidar com canais ruidosos, o norma IEEE 802.11 permite que os quadros sejam 

fragmentados em pedaços menores, cada qual com o seu próprio verificador de consistência 

(checksum). Estes fragmentos são individualmente numerados e reconhecidos utilizando o 

Norma Stop – and – Wait (Pare – e – Espere) (O transmissor não pode transmitir o fragmento 

1+k  até receber o ACK do fragmento k ). Uma vez que o canal foi adquirido utilizando o 

RTS e CTS, múltiplos fragmentos podem ser enviados em fileiras, como mostrado na Figura 

46, esta seqüência de fragmentos é chamada de rajada de fragmentos (fragment burst). 

A fragmentação aumenta a taxa líquida através da restrição de retransmissões de fragmentos 

danificados ao invés de quadros completos. O tamanho do fragmento não é fixado pelo 

padrão, sendo um parâmetro que pode ser ajustado de célula para célula.  O mecanismo NAV 

mantém as outras estações quietas apenas até o próximo ACK (TANEMBAUM, 2003). 

Os mecanismos apresentados são para redes IEEE 802.11 operando no modo DCF, que não 

possui um controle central. As estações competem pelo acesso ao meio, assim como no norma 

IEEE 802.3. Outro modo de operação previsto no norma IEEE 802.11 é o PCF, no qual a 

estação base interroga as outras estações se possuem informações a serem transmitidas. 

Assim, sendo a ordem de transmissão completamente controlada pela estação base, 

dificilmente há a ocorrência de colisões. 

O mecanismo básico é que a estação base envie um quadro do tipo beacon periodicamente (de 

10 a 100 vezes por segundo). O beacon contém parâmetros do sistema como sincronismo 

entre outros. Também convida novas estações a participar da rede. Uma vez que a estação 

aceitou o convite, está efetivamente garantida certa fração da banda, assegurando a QoS. 

Os modos PCF e DCF podem coexistir em uma única célula. Em um primeiro momento pode 

parecer impossível haver um controle central e um controle de operação distribuído ao mesmo 

tempo, porém o norma IEEE 802.11 provê uma forma de alcançar este objetivo. Ele opera 

cuidadosamente definindo intervalos de tempo. Após a transmissão de um quadro, requer-se 

certo intervalo de tempo sem atividades antes que alguma estação possa transmitir seus dados. 

Quatro diferentes tipos de intervalo de tempo são definidos, de acordo com seus propósitos 

específicos, conforme mostrado na Figura 47. 
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Figura 47 – Tipos Diferentes de Intervalos de Tempo (TANEMBAUM, 2003) 

O intervalo de tempo mais curto é o SIFS (Short Interframe Spacing – Espaçamento Curto 

Interquadro). Sendo usado a fim de permitir que pequenos diálogos aconteçam primeiramente. 

Isto inclui permitir que o receptor envie um CTS a fim de responder um RTS, permitindo o 

receptor enviar um ACK para um fragmento ou um quadro completo de dados, permitindo 

que o transmissor da rajada de fragmentos transmita o próximo fragmento sem receber um 

RTS novamente. 

Sempre há uma estação que está intitulada a responder após um intervalo SIFS. Se falhar ao 

aproveitar esta oportunidade e o período PIFS (PCF Interframe Spacing – Espaçamento 

Interquadro PCF) expirar, a estação base pode enfiar outra requisição. Este mecanismo 

permite que a estação transmissora finalize sua transmissão sem que outra estação ocupe o seu 

espaço, permitindo que a estação base se aposse do canal quando o prévio transmissor 

finalizou sua transmissão sem ter que competir pelo acesso ao meio. 

Se a estação base não possui informações a serem transmitida e o período DIFS (DCF 

Interframe Spacing – Espaçamento Interquadro DCF) expirar, qualquer estação pode fazer 

sua tentativa a fim de adquirir o canal e transmitir um novo quadro. 

O último intervalo, EIFS (Extended Interframe Spacing – Espaçamento Interquadro 

Estendido) é usado somente pela estação base que acabou de receber um quadro desconhecido 

ou danificado e deseja relatar o evento. A idéia de dar a menor prioridade a este evento é feita 

desde que o receptor pode não saber o que está acontecendo e deveria esperar um grande 

intervalo de tempo a fim de evitar interferências com uma transmissão que está em andamento 

(TANEMBAUM, 2003). 



 - 130 -

O norma IEEE 802.11 define três diferentes classes de quadros em redes com fio: Data 

(Informação), Control (Controle) e Management (Gerenciamento). Cada um destes possui um 

cabeçalho com uma variedade de campos utilizados na subcamada MAC.  

 

Figura 48 – Quadro do Norma IEEE 802.11 (TANEMBAUM, 2003) 

O formato do quadro é mostrado na Figura 48. Primeiramente vem o campo Frame Control 

(Controle do Quadro), que possui 11 subcampos. O primeiro destes subcampos é o Protocol 

Version (Versão de Norma), que permite duas versões deste norma operem ao mesmo tempo 

na mesma célula. Logo após vêm os subcampos Type (Tipo) (informação, controle, ou 

gerenciamento) e o Subtype (Subtipo), por exemplo, CTS ou RTS. Os bits To DS e From DS 

indicam se o quadro está vindo de, ou indo para, um sistema de distribuição intercelular. O bit 

MF que mais fragmentos vêm a seguir. O bit Retry (Nova Tentativa) assinala uma 

retransmissão de um quadro enviando anteriormente. O bit Power Management 

(Gerenciamento de Força) é usado pela estação base para adormecer ou despertar um 

receptor. O bit More (Adicional) indica que o transmissor possui quadros adicionais para 

enviar ao receptor. O bit W especifica que o corpo do quadro foi criptografado através do 

Norma WEP (Wired Equivalent Privacy). Finalmente, o bit O mostra para o receptor que a 

seqüência de quadros necessita ser processada na sua ordem exata. 

O segundo campo no quadro de dados, o Duration Field (Campo de Duração), ind ica quanto 

tempo o quadro e o seu ACK ocuparão o canal. Este campo também esta presente nos campo 

de controle e através dele é que as outras estações gerenciam o mecanismo NAV. O cabeçalho 

do quadro contém quatro endereços, todos padronizados pelo formato IEEE 802. O remetente 

e o destinatário são obrigatoriamente necessários, os outros dois endereços são usados para 

estações remetentes e destinatárias para tráfico de informações intercelulares.  
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O campo Sequence (Seqüência) permite a numeração dos fragmentos. Dos 16 bits 

disponíveis, 12 identificam o quadro e os outros quatros identificam o fragmento. O campo 

Data (Dados) contém a mensagem de até 2312 bytes, seguido de um usual Checksum 

(Verificador de Consistência). 

O quadro de gerenciamento possui um formato similar ao quadro de informações, exceto 

pelos endereços das estações base, devido ao gerenciamento dos quadros ser restrito a uma 

única célula. Os quadros de controle são ainda menores, possuindo apenas um ou dois 

endereços, não possuindo o campo Data e o campo Sequence. A informação chave é o campo 

Subfield, usualmente RTS, CTS ou ACK (TANEMBAUM, 2003). 

A arquitetura do norma IEEE 802.11 padroniza que cada estação, que esteja operando de 

acordo com a WLAN, deve prover nove serviços. Estes serviços estão agrupados em duas 

categorias: cinco serviços de distribuição e quatro serviços de estação. Os serviços de 

distribuição estão relacionados ao gerenciamento dos membros da célula e a interação com as 

estações exteriores à célula. Em contraste, os outros serviços oferecidos pela estação são para 

atividades interiores à célula. 

Os cinco serviços de distribuição são providos pela estação base e lidam com estações 

móveis, como entram ou deixam à célula, conectando-se ou desconectando-se da estação 

base. Conforme mostrado abaixo: 

1. Associação. Este serviço é usado pela estação móvel para se conectar a estação base. 

Tipicamente, é utilizado logo após a estação se mover dentro do alcance da estação 

base. Depois da chegada, esta anuncia sua identidade e suas capacidades. As suas 

capacidades incluem a taxa de transmissão suportada, necessidade de serviços PCF e 

requisição controle de força. A estação base pode aceitar ou rejeitar a estação móvel. 

Se a estação móvel for aceita, esta deve ser autenticada.  

2. Dissociação. A estação ou a estação móvel pode se desassociar, interrompendo o 

relacionamento. Uma estação deveria usar este serviço antes de desligar-se ou deixar a 

célula, porém a estação base pode também utilizar este recurso antes de desligar-se. 

3. Reassociação. A estação pode mudar sua estação base preferida utilizando este 

serviço. Esta facilidade é útil para estações móveis que se movem de uma célula para 

outra. Se utilizado corretamente, não haverá perda de informação como conseqüência 

de uma troca de célula.  
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4. Distribuição. Este serviço determina como rotear quadros enviados para estação base. 

Se o destinatário é a estação base, o quadro pode ser enviado diretamente através da 

rede sem fio. De forma contrária terá que ser repassado através da rede com fio. 

5. Integração. Se o quadro necessitar ser enviado através de uma rede que não seja do 

tipo IEEE 802.11 com um esquema de endereçamento diferente ou formato do quadro, 

este serviço assegura a tradução do formato IEEE 802.11 para o formato requerido 

pela rede destinatária. 

Os outros quatros serviços remanescentes são intracelulares. Sendo usados após a ocorrência 

da associação, conforme segue: 

1. Autenticação. Devido à comunicação sem fio ser facilmente enviada ou recebida 

por estações não autorizadas, a estação deve autenticar-se antes que seja permitido 

o envio de informação. Após a estação ser associada pela estação base (ser aceita 

na célula), a estação base envia um quadro especial para averiguar se a estação 

móvel conhece a senha que foi assinada. Isto provê seu conhecimento sobre a 

senha criptografando o quadro e o enviando de volta à estação base. Se o resultado 

for correto, a estação móvel é completamente aceita na célula.  

2. Deautenticação. Quando a estação previamente autenticada deseja deixar a rede, 

ela é deautenticada. Após a deautenticação, pode não utilizar mais a rede. 

3. Privacidade. A fim de que a informação seja enviada através de uma rede sem fio 

e ser mantida confidencial, ela deve ser criptografada. Este serviço gerencia a 

criptografia e a decriptografia. O algoritmo de criptografia especificado é o RC4.  

4. Entrega de Informação. O norma IEEE 802.11 naturalmente provê mecanismos 

de envio e recebimento de informações. O norma IEEE 802.11 é modelado sobre 

redes Ethernet e sua transmissão não é 100% segura. As camadas superiores 

devem lidar com insto detectando e corrigindo os erros. 

Uma célula do norma IEEE 802.11 possui alguns parâmetros que podem em alguns 

casos ser ajustados. Estes estão relacionados à criptografia, intervalos, taxa de 

transmissão, e etc. 
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2) Norma IEEE 802.15 

Há diferenças e similaridades entre WLANs e WPANs. Em um primeiro momento, uma 

WPAN pode parecer uma WLAN, como IEEE 802.11. Ambas são tecnologias de 

comunicação de dados de curto alcance. Entretanto, WLANs foram projetadas e otimizadas 

para dispositivos clientes de computação portátil como notebooks. 

Dispositivos WPAN são até mesmo mais móveis. As duas tecnologias diferem em três 

pontos: níveis de potência e cobertura, controle de acesso ao meio e duração da rede.  

Tipicamente uma WLAN cobre distâncias na ordem de 100 m com potência de transmissão 

de 100 mW e cerca de 500 m com potência de transmissão de 1 W. Além disso, a potência 

consumida por um dispositivo pode ser significativa (COOKLEV, 2004). 

WLAN são principalmente de um tipo, enquanto que os dispositivos que integram uma 

WPAN podem ser de vários tipos. Os dispositivos de WPAN cobrem áreas com cerca de 10 m 

com potência de transmissão com cerca de 1 mW. A tecnologia WPAN inclui medições 

adicionais para assegurar baixo consumo de energia por parte do dispositivo, possibilitando 

longa vida útil de sua bateria. A diferença entre dispositivos móveis e dispositivos portáteis 

está em que o móvel tipicamente opera com baterias. O portátil é normalmente usado dentro 

de uma localização e por isso, operam ligados à tomada. 

Devido a WLANs terem uma área de cobertura relativamente larga e com muitos dispositivos 

não coordenados, o mecanismo de acesso ao meio deve lidar com potenciais colisões. 

CSMA/CA, usado no padrão IEEE 802.11, é um norma muito efic iente para WLANs. 

WPANs cobre pequenas áreas aonde os dispositivos podem ser sincronizados, reduzindo 

colisões significativamente. Como resultado, o norma de acesso ao meio pode ser diferente do 

utilizado pelas WLANs. 

A última diferença entre uma WLAN e uma WPAN é a diferença entre a vida útil das redes. 

Como bons membros de uma infra-estrutura maior, WLAN não têm constituintes especiais ou 

duração limitada. Elas têm seu funcionamento independente dos seus dispositivos 

constituintes. O que não é verdade para WPANs.   

Redes WPANs são redes Ad-Hoc, isto é, elas são criadas de forma espontânea, cobrem 

pequenas áreas e existem por um curto período de tempo. O estabelecimento de conexão para 

redes Ad-Hoc deve ser muito rápido. Os dispositivos pessoais que participam de uma WPAN 

são projetados para suas atrações. Eles não são projetados para serem membros de uma infra-
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estrutura de rede estabelecida, embora eles possam se conectar à mesma quando necessário 

(COOKLEV, 2004). 

Em uma WPAN, um dispositivo pode criar uma conexão que dure somente o necessário. Por 

exemplo, uma transferência de arquivo pode causar a criação de uma conexão longa o 

suficiente para atingir seu objetivo. Quando a aplicação termina, a conexão entre dois 

dispositivos pode ser encerrada. Os dispositivos aos quais, um dispositivo pessoal está 

conectado em uma WPAN podem não suportar algo semelhante ao dispositivo que estava 

previamente conectado ou será conectado em seguida. Por exemplo, um computador portátil 

pode conectar-se a um PDA em um momento, a uma câmera em outro momento, ou a um 

telefone celular em um terceiro momento. Há momentos em que o computador portátil pode 

estar conectado com alguns ou todos os dispositivos. 

O alcance de operação é pequeno, porém não precisa ter linha de visada. A camada física 

deve operar sem linha de visada (NOLS – Non Line of Site). 

O grupo de trabalho IEEE 802.15 tem tido o papel de liderança no desenvolvimento da 

tecnologia WPAN. Primeiro, o norma Bluetooth foi padronizado como norma IEEE Std 

802.15.1-2002. Para esta realização, os grupos de trabalho IEEE 802 receberam do Bluetooth 

Special Interest Group, uma licença não exclusiva. Entretanto, o norma IEEE 802.15.1 não só 

o padronizou, mas dentro do processo de desenvolvimento, realizou contribuições 

significativas para as especificações do Bluetooth. Em segundo lugar, o grupo de trabalho 

IEEE 802.15 empreendeu um sério trabalho para desenvolver uma recomendação prática para 

coexistência do norma IEEE 802.11 e do Bluetooth.  

Os resultados deste esforço formaram o norma IEEE Std 802.15.2 - 2003. Em terceiro lugar, o 

norma IEEE 802.15 desenvolveu duas outras tecnologias WPAN – Alta taxa de transmissão 

WPAN (norma IEEE Std 802.15.3 –2003). E baixa taxa de transmissão WPAN (norma IEEE 

802.15.4 –2003) (COOKLEV, 2004).  

3) Norma IEEE 802.15.1 

A unidade básica do sistema Bluetooth é a piconet que consiste de um nó mestre e até 7 (sete) 

nós escravos. Múltiplas piconets (rede pequena) podem existir na mesma sala e pode ser 

conectada através de um nó ponte, como mostrado na Figura 46. Uma coleção de redes 

pequenas interconectadas é chamada de scatternet (rede ampla).  
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Figura 49 – Duas Redes Pequenas se Conectam (TANEMBAUM, 2003) 

Adicionalmente aos 7 (sete) nós escravos na rede pequena, pode haver até 255 (duzentos e 

cinqüenta e cinco) nós abandonados na rede. Estes são dispositivos que o mestre foi colocado 

e estado de baixo consumo a fim de reduzir o consumo de baterias. No estágio de abandono, o 

dispositivo não pode fazer coisa alguma a não ser responder a ativação ou sinal de 

sincronismo do mestre. 

4) Norma IEEE 802.15.2 

Muitos parâmetros afetam a interferência entre dois sistemas sem fio diferentes, tais como 

separação entre antenas, quantidade de tráfego de informação, níveis de potência e formas de 

modulação. Estes são parâmetros físicos. Entretanto, é importante notar que a interferência 

não é somente um problema de camada física. Não somente o norma MAC pode desempenhar 

uma parte muito importante no cenário de interferência e afetar todo o desempenho do 

sistema, mas a recíproca também e verdadeira – a interferência pode impactar 

significativamente no desempenho da camada MAC e das camadas mais altas. 

O grupo de trabalho IEEE 802.15.2 foi formado para desenvolver uma prática recomendável 

para coexistência entre o Bluetooth, norma IEEE 802.15.1 e o norma IEEE 802.11. Quando o 

norma IEEE 802.15.2 foi formado, esperava-se que os dispositivos WPAN baseados no 

norma Bluetooth IEEE 802.15.1e dispositivos WLAN baseados no norma IEEE 802.11b 

tivessem o compartilhamento de mercado mais largo de dispositivos operando na banca ISM 
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de 2,4 GHz. A prática recomendada considera que o padrão IEEE 802.11b DSSS possui taxas 

de 1; 2; 5,5 e 11 Mbps.  

O grupo de trabalho IEEE 802.15.2 desenvolveu dois tipos de mecanismos de coexistência – 

colaborativo e não colaborativo. No mecanismo colaborativo, WPAN e WLAN trocam 

informação através de uma conexão separada um do outro a fim de minimizar interferência 

mútua. Os tipos de enlace e de norma para comunicação através do enlace não são 

especificados na prática recomendada. Mecanismos colaborativos de coexistência podem ser 

implementados quando, por exemplo, um dispositivo é um membro de ambas as redes. 

Mecanismo não colaborativo de coexistência não requer troca de informação entre duas redes.  

Mecanismos colaborativos são recomendados sempre que possível. Se muitos dispositivos 

estão próximos e potencializam interferências, os mecanismos alternativos de acesso ao meio 

são recomendados. Se o potencial de interferências é baixo, o agendamento de pacotes, 

combinado com supressão de interferências determinística, é recomendado (COOKLEV,  

2004). 

5) Norma IEEE 802.15.3 

A Figura 47 mostra o modelo de referência do padrão IEEE 802.15.3. Em adição a camada 

física e camada MAC, como mostrado, ambas as camadas têm entidades de gerenciamento, 

chamadas respectivamente de entidade de gerenciamento de camada MAC (MLME - MAC 

Layer Management Entity) e entidade de gerenciamento de camada PHY (PLME – PHY 

Layer Management Entity). 

Estas entidades de gerenciamento interagem com a entidade de gerenciamento da estação 

(SME – Station Managment Entity). O SME é independente da camada física e da camada 

MAC e não especificada no padrão. Em geral, a entidade de gerenciamento de estação é 

responsável por tarefas como recolher informação das entidades de gerenciamento de camada 

PHY e camada MAC e similarmente, ajustar valores de certos parâmetros. 

A Figura 47 também mostra a relação entre as entidades de gerenciamento. A camada física 

pode ser considerada como provedora de serviços para camada MAC. As cinco diferentes 

entidades interagem através dos pontos de acesso de serviço (SAP – Service Access Points). O 

formato destas interações é definido explicitamente dentro do norma IEEE 802.15.3. 

Primitivas definidas são trocadas pelos SAP. As primitivas são classificadas em duas 
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categorias principais: Primitivas que suportam interações ponto a ponto; e primitivas que têm 

significância local e suportam interações de subcamadas. 

 

Figura 50 – Modelo de Referência do Padrão IEEE 802.15.3 (COOKLEV, 2004) 

Enquanto o formato das primitivas é definido, a maioria das interações não é definida 

explicitamente dentro do padrão. Por exemplo, A interface entre a camada MAC e sua 

camada de gerenciamento e camada PHY e sua camada de gerenciamento não são definidas. 

Como qualquer outro padrão de rede sem fio dentro do norma IEEE 802, o norma IEEE 

802.15.3 aparece para as camadas mais altas, começando com a camada LLC como uma LAN 

no estilo dos normas IEEE 802. Entretanto, acima da camada MAC pode não haver a camada 

IEEE 802.2, mas haver uma camada de convergência USB (Universal Serial Bus) ou norma 

IEEE 1394 (FireWire). 

A camada física do padrão IEEE 802.15.3 opera na portadora de 2,4 GHz. A taxa de símbolos 

é de 11 Msímbolos/s. Seis formatos de modulações distintos são suportados nesta taxa de 

símbolos: DQPSK, QPSK, QPSK codificado por Trellis e 16/32/64 QAM. A fim de ter baixo 

consumo e baixo custo o OFDM foi rejeitado pelo norma IEEE 802.15.3 estabelecido em uma 

camada física de uma portadora. A banda ocupada pelo norma IEEE 802.15.3 é de 15 MHz. 

Possui um número total de cinco canais, mas que podem ser utilizados de diferentes formas. 

Um dispositivo que está observando o espectro procurando por quadros de sincronismo 

observará todos os canais (COOKLEV, 2004). 

6) Norma IEEE 802.15.4 

Existem dois tipos básicos de arquiteturas de redes para WLAN de baixa taxa de transmissão: 

Estrela e par–a–par (peer-to-peer), conforme mostrado abaixo na Figura 48. Na topologia 
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Estrela, os nós da rede podem somente comunicar-se com a central de controle simples, isto é, 

o coordenador da rede. Um dispositivo de rede tem alguma função de associação sendo ou o 

ponto inicial ou o ponto terminal para comunicação da rede. Um coordenador de rede pode 

ser usado para iniciar, terminar ou fazer o roteamento de comunicações ao redor da rede.  

 

Figura 51 – Topologias de Redes WLAN de Baixa Taxa de Transmissão 

O coordenador da rede não necessita ser um PC. Uma diferença comparada com outras 

tecnologias é que enquanto os nós são geralmente bidirecionais, os nós unidirecionais são 

permitidos com acesso à rede extremamente limitado. Mensagens entre dois dispositivos de 

rede podem ser trocados através de enlace par–a–par virtual, aonde as mensagens são roteadas 

através do coordenador de rede. A topologia estrela é apropriada para periféricos de PC e 

produtos de automação doméstica. Adicionalmente aos dois tipos básicos de rede, arquiteturas 

de rede mais complexas são possíveis, como redes tipo árvore de conjunto (ClusterTree), 

como mostrado na Figura 49. Entretanto, o IEEE 802.15.4 suporta as requisições arquiteturais 

de redes de sensores sem fio. 
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Figura 52 – Topologia Árvore de Conjunto de WLAN 

Na topologia par–a–par, qualquer nó pode comunicar-se com outro nó, desde que esteja no 

alcance um do outro. Entretanto, esta topologia requer somente dispositivos de função 

completa. Neste modo, topologias mais complexas de redes, como a árvore de conjunto, são 

possíveis. Aplicações como agricultura inteligente, controle industrial e monitoramento, redes 

de sensores sem fio e segurança beneficiar-se- iam de tal topologia de rede. Sua vantagem é a 

de ser uma rede Ad-Hoc, auto-organizável e auto-ajustável. Isso permite mult-hops para rotear 

mensagens de qualquer nó para qualquer outro nó da rede. Enquanto o norma IEEE 802.15.4 

permite este tipo de rede, a formação e gerenciamento da rede tipo árvore de conjunto são 

feitos pela camada acima da camada MAC dos padrões IEEE 802. 

Um dispositivo de rede WPAN de baixa taxa é compreendido de uma camada física, que 

contém o transmissor e receptor de RF, e um controlador do transmissor e receptor de baixo 

nível e uma subcamada de controle de acesso ao meio. 

O consumo de energia é preeminente nesta tecnologia, em muitas aplicações que utilizam o 

norma IEEE 802.15.4, os dispositivos utilizarão baterias. Consumo de energia reduzido é 

alcançado de duas formas. A primeira, o norma IEEE 802.15.4 é desenvolvido de forma que 

os dispositivos requeiram pouca energia para operar. A segunda, na implementação física do 
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norma IEEE 802.15.4, técnicas adicionais de gerenciamento de consumo podem ser usadas 

(COOKLEV, 2004). 

7) Considerações Finais das WPAN 802.15 

A primeira tecnologia de WPAN, o Bluetooth, foi desenvolvida porque alguns fabricantes de 

telefones celulares queriam elevar o valor de seus produtos principais fazendo-os capazes de 

comunicar com outros dispositivos além dos telefones. No presente, telefones das linhas mais 

altas possuem a funcionalidade Bluetooth. Em poucos anos quase todos os telefones possuirão 

o Bluetooth.  

Em muitos destes produtos esta tecnologia será embarcada, o que será uma característica 

diferencial no mercado. Os dispositivos de preço mais elevado podem absorver o custo do 

Bluetooth e como resultado alguns dizem que o custo da tecnologia é nulo.  

Similar ao o norma IEEE 802.11, alguns notebooks são concebidos com uma unidade 

integrada de Bluetooth, PDAs crescentemente vêm com capacidade de comunicação sem fio. 

Deve-se notar que alguns poderosos PDAs vêm com o norma IEEE 802.11. Fora da 

computação e dos dispositivos de comunicação, em um futuro próximo um número 

expressivo de outros dispositivos e equipamentos terão unidades Bluetooh. 

Recentemente o grupo de trabalho IEEE 802.15.3 começou a trabalhar em uma nova camada 

física a IEEE 802.15.3a que provê taxas de transmissões que excedem 100 Mbps até 480 

Mbps. Esta camada física será baseada em tecnologia UWB – Ultra Wide Band e tentará 

habilitar a verdadeira substituição dos cabos. UWB é uma das tecnologias sem fio mais 

extravagantes nos últimos anos, com interesse industrial muito grande. O trabalho de 

padronização dentro do norma IEEE 802.15.3a envolve boa parte das maiores companhias de 

semicondutores como a Motorola, Intel, Texas Instruments. Companhias focadas na 

tecnologia UWB como a Time-Domain, XtremeSpectrum e Staccato Communications Inc 

também participam.   

O conceito de UWB originou-se cerca de 100 anos atrás devido ao Marconi. O conceito 

moderno da tecnologia UWB foi desenvolvido nos anos 80 e 90. A motivação principal 

inicialmente foi para sistemas de comunicações militares, desde que as regras da FCC não 

permitiram a aplicação comercial do UWB fora do âmbito militar. Visto que o UWB opera 

em uma banda ultra larga existe uma preocupação a respeito da interferência de usuários 

licenciados e outras operações importantes de rádio. 
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O norma IEEE 802.15.4 parece um forte competidor em um novo rápido e crescente mercado 

– o de sensores sem fio. Exemplos de dispositivos embarcados que servem para WPAN de 

baixa taxa de transmissão são sensores PIR, chaves sem fio, controles remotos inteligentes e 

segurança, aquecimento e iluminação, controles de ar-condicionado. Sensores similares 

podem ser usados em edificações, pontes, e outras estruturas para monitoras seus movimentos 

sísmicos.  

Para promover esta tecnologia entre os produtos dos diferentes desenvolvedores, as 

companhias interessadas formaram um consórcio chamado Zigbee Alliance. A relação entre o 

norma IEEE 802.15.4 e o Zigbee é similar à relação entre o norma 802.11 e o Wi-fi Alliance. 

A tecnologia UWB não serve apenas para aplicações de alta taxa, mas serve também para 

aplicações de baixa taxa e de baixo consumo (COOKLEV, 2004). 

8) Norma IEEE 802.16 

Sistemas fixos de acesso sem fio de banda larga têm arquitetura multiponto. O termo 

multiponto inclui ponto – para – multiponto (PMP – Point-to-Multipoint) e multiponto para 

multiponto (MP-MP – Multipoint-to-Muiltipoint). Sistemas PMP são compostos de BS, SS, e 

em alguns casos, repetidores. No enlace de subida (uplink) a entidade de envio é a SS e a 

receptora é a BS. No enlace de descida (downlink) a entidade de envio é BS e a receptora é a 

SS. 

Uma diferença comparada com WLAN e WPAN é que as antenas são usadas com diferentes 

digramas de radiação. BS utilizam antenas de canhão largo, dividido em um ou vários 

sectores provento até 3600
 de cobertura com uma ou mais antenas. A antena sectorizada da BS 

é capaz de cobrir sectores múltiplos e independentes simultaneamente. Dentro de um canal de 

freqüência e sector da antena, todas as estações recebem a mesma transmissão. Para alcançar 

a cobertura completa de uma área podem ser requeridas mais de uma BS. A conexão entre 

BSs não é parte da rede BWA. Esta conexão é alcançada através do uso de rádio enlaces, 

cabos de fibra óptica entre outras tecnologias. Os enlaces entre as BSs podem, em alguns 

momentos, utilizar parte da mesma alocação de freqüência como o BWA.  

O roteamento para a BS apropriada é uma função do núcleo da rede. Em geral, SSs utilizam 

antenas altamente direcionais que facetam a BS. SSs compartilham o uso do rádio enlace. Isto 

pode ser alcançado através do uso de vários métodos de acesso, incluindo divisão de 

freqüência, divisão temporal ou divisão por código. Alguns sistemas empregam repetidores. 
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Em um sistema PMP, repetidores são geralmente usados para aumentar a cobertura para as 

localizações aonde a BS não possui linha de visada dentro das suas áreas normais de cobertura 

ou alternativamente, para estender sua cobertura para BSs particulares, além do seu alcance 

normal de transmissão. Um repetidor retransmiti informações de uma BS para uma, ou um 

grupo de SSs. Um repetidor pode operar com a mesma banda de freqüências do enlace de 

descida que são utilizadas ou utilizar uma banda diferente (isto é, demodular e remodular o 

tráfego em canais diferentes), MP – MP ou sistemas reticulados têm a mesma funcionalidade 

como sistemas PMP. Em sistemas MP – MP, o trafego atravessa um ou mais repetidores até 

alcançar o assinante. Na maioria das situações são os repetidores que também provêem 

conexão para os assinantes locais.  

As antenas são geralmente direcionais de canhão estreito com alinhamento remoto. Estas 

redes operam de modo transparente, o usuário não se preocupa que os serviços são entregues 

via rádio. Uma rede BWA provê conexão para muitas premissas de usuários dentro da 

cobertura do rádio. Ela provê banda compartilhada automaticamente entre os usuários. 

Demanda de diferentes usuários é freqüentemente de baixa correlação estatística, permitindo 

que a rede entregue banda sob demanda para muitos usuários com um alto nível de eficiência. 

Reuso significante de banda é empregado. O alcance das aplicações é muito largo e 

rapidamente envolvente. Inclui voz, dados e serviços de entretenimento de vários tipos. Cada 

assinante pode requerer um grupo diferente de serviços. É provável que este grupo mude 

rapidamente tão logo a conexão seja estabelecida e terminada. O tráfego de dados pode ser 

unidirecional, assimétrico ou simétrico, mais uma vez, mudando com o tempo.  

Em alguns lugares, os sistemas que entregam estes serviços são conhecidos como MWS – 

Multimedia Wireless Systems de forma a refletir a convergência entre os tradicionais serviços 

de telecomunicações e os serviços de entretenimento.  

O norma IEEE 802.16 tem a intenção de operar em três bandas diferentes. A primeira banda 

de interesse é a banda licenciada entre 10 e 66 GHz. Neste limite de freqüências, o 

comprimento de onda é muito curto e a atenuação das ondas eletromagnéticas devido aos 

terrenos e estruturas humanas é muito severa. Sendo assim, se faz necessária à linha de visada 

entre o transmissor e o receptor. Multi-percurso não é um tema, porque somente o caminho 

principal entre o transmissor e o receptor terá energia o suficiente. Enquanto o multi-percurso 

não é um fator limitante, o ruído térmico e/ou interferências são as limitações principais para 

o desempenho dos sistemas sem fio nesta banda de freqüência. Estes sistemas são usados 

somente com ajustes fora de sistemas fechados, à chuva aumentará a atenuação provada pelas 
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ondas eletromagnéticas. Sendo assim, uma margem considerável para este enlace deve ser 

reservada para perda por chuva. Ao mesmo tempo, o desejo por taxas de transmissão maiores 

significa que esquemas de modulação mais eficientes devem ser usados. Sucessivamente estes 

esquemas de modulação mais eficientes requerem uma larga relação sinal ruído para operação 

satisfatória. Outra diferença entre o norma IEEE 802.16 e o norma IEEE 802.11 ou norma 

IEEE 802.15 é que a faixa de interferência tipicamente excede a faixa de operação. Esta é 

composta pelo fato que as gotas produzem a maior parte da perda pela chuva, que não é 

distribuída uniformemente através da área de operação. Isto cria um potencial para os cenários 

no qual o sinal desejado é severamente atenuado, mas o sinal interferente não. Enquanto a 

atenuação por chuva é um problema técnico, a operação na faixa de 10 a 66 GHz leva a duas 

vantagens técnicas. A primeira, pelas razões descritas previamente, o multi-percurso é 

negligenciável. A segunda, as bandas de freqüência de operação neste ambiente físico são 

tipicamente largas, de 25 a 28 MHz. Isto permite taxas de transmissão superiores a 120 Mbps. 

O segundo grupo de banda de freqüência de interesse é o grupo de bandas licenciadas entre 2 

GHz e 11 GHz. Nestas bandas, alinha de visada não é necessária. O multi-percurso pode ser 

significante e medidas apropriadas devem ser feitas. Por poder ou não haver linha de visada, a 

potência do sinal pode variar significantemente. Retransmissões podem ser necessárias devido 

ao comportamento de perdas do meio. Como uma solução para estes problemas o padrão 

IEEE 802.16 provê uma técnica avançada de controle de potência e a camada física baseada 

em OFDM. 

O terceiro grupo de banda freqüência de interesse é a o de bandas não licenciadas entre 2 GHz 

e 11 GHz. Enquanto as características físicas destas bandas não licenciadas são as mesmas das 

bandas licenciadas, existem ainda, duas diferenças. Devido a estas bandas serem não 

licenciadas, em primeiro lugar, pode haver outros usuários que podem causar problemas de 

interferência. Em segundo lugar, limites de regulação da potência de saída. Estes problemas 

requerem seleção dinâmica de freqüência e gerenciamento de potência. 

A Figura 50 exibe o diagrama de blocos do norma IEEE 802.16. A arquitetura segue a linha 

geral do norma IEEE 802. A camada MAC compreende três subcamadas – subcamada de 

convergência, subcamada de partes comuns e subcamada de segurança. A camada MAC 

inclui a subcamada de convergência para melhor alcançar os normas de alto nível localizados 

acima da camada MAC. A parte central da camada MAC é a subcamada de partes comuns. 

Como nos outros padrões IEEE 802, ela alcança o acesso ao meio, estabelecimento de 

conexão e manutenção e qualidade de serviço. A terceira subcamada é a subcamada de 
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segurança que provê autenticação, criptografia e segurança, o que é crucial para públicos de 

redes sem fio. (COOKLEV, 2004), (TANEMBAUM, 2003). 

A subcamada de segurança é utilizada a fim de manter o sigilo de todos os dados transmitidos. 

Apenas o conteúdo dos quadros é criptografado, seus cabeçalhos não são. Isto significa que 

um espião pode ver quem são os autores da conversa, porém não pode ter acesso ao seu 

conteúdo. 

 

Figura 53 – Estrutura de normas do IEEE 802.16 (COOKLEV, 2004) 

Em um dado momento, o assinante conecta-se à estação base, realizando uma autenticação 

mútua com a chave pública de criptografia RSA utilizando o certificado X.509.  Os conteúdos 

são criptografados utilizando o sistema de chave simétrica DES. 

Dentro da subcamada de partes comuns os quadros ocupam um numero integral dos intervalos 

de tempo da camada física. Cada quadro é composto de subquadros, os dois primeiros 

mapeiam o downstream e o upstream. Estes mapas dizem qual é o intervalo de tempo e quais 

intervalos de tempo estão livres. O mapa do downstream também contém vários parâmetros 

do sistema que informam quais novas estações que se conectaram. 
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O canal de downstream é bastante direto. A estação base simplesmente decide quem alocar 

em qual subquadro. O canal de upstream é mais complicado uma vez que existe competição 

de assinantes descoordenados que necessitam acessar o canal. Sua alocação é fortemente 

vinculada à qualidade de serviço.  

Quatro classes de serviços são definidas: 

• Serviço de taxa de transmissão constante 

• Serviço de taxa de transmissão variável de tempo real 

• Serviço de taxa de transmissão variável não de tempo real 

• Serviço de melhores esforços 

Todo o serviço no norma IEEE 802.16 é orientado à conexão e cada conexão se encaixa em 

uma das quatro classes de serviço mencionadas acima. Este projeto é muito diferente do IEEE 

802.11 ou IEEE 802.3, que não possuem conexões na subcamada MAC. 

O serviço de taxa de transmissão constante é direcionado para transmissões de voz não 

comprimida, como canais T1. Este serviço precisa enviar uma quantidade de informação em 

intervalos de tempo pré-determinados, sendo acomodado pela dedicação de certos intervalos 

de tempo para cada conexão deste tipo. Uma vez que a banda foi alocada, os intervalos de 

tempo estão disponíveis automaticamente. 

O Serviço de taxa de transmissão variável de tempo real é destinado a conteúdo multimídia 

comprimido e outras aplicações suaves de tempo real na qual a quantidade de banda 

necessária a cada instante pode variar sendo acomodado por intervenções da estação base em 

intervalos de tempo fixados, perguntando quanta banda o assinante necessita. 

Serviço de taxa de transmissão variável não de tempo real é destinado a transmissões pesadas 

que não sejam de tempo real, como transferência de arquivos muito grandes. Para este serviço 

a estação base pergunta freqüentemente ao assinante, mas não em momentos rigidamente 

estabelecidos.  

Serviço de melhores esforços é destinado aos tipos de conexões restantes. Nem um tipo de 

interrogamento é feito ao usuário e o mesmo deve compartilhar a sua banda com os outros 

assinantes do mesmo serviço. Requisições por banda são realizadas em intervalos de tempo 

marcados no mapa de upstream disponíveis para contenção. Se a requisição for feita com 

sucesso, seu sucesso será notado no próximo mapa de downstream. Se esta não for feita com 

sucesso, estes assinantes terão que tentar novamente. 
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O padrão define duas formas de alocação de banda: por estação e por conexão. No caso 

formal, a estação assinante agrega a necessidade de todos os usuários no edifício e fazem uma 

solicitação coletiva. Quando garantida a banda, este compartilhar a banda entre seus usuários 

e verifica se atende à demanda. Em casos avançados, a estação base gerencia cada conexão 

diretamente (TANEMBAUM, 2003). 

Todo quadro MAC inicia com um cabeçalho genérico. O cabeçalho é seguido por um 

conteúdo adicional e por um verificador de consistência (CRC), conforme ilustrado na Figura 

51. O conteúdo não é necessário nos quadros de controle, por exemplo, aqueles que fazem 

requisição por intervalos de tempo. O verificador de consistência é também opcional, devido 

ao código corretor de erros da camada física e ao fato que não são feitas tentativas para 

retransmissão de quadros de tempo real. 

Figura 54 – Quadro IEEE 802.16 

De acordo com a Figura 51, o bit EC diz se o conteúdo do quadro é criptografado ou não. O 

campo Type identifica o tipo de quadro, geralmente mencionando se o empacotamento e 

fragmentação estão presentes. O campo CI indica a presença ou não do verificador de 

consistência (CRC). O campo EK indica quais os tipos de chaves de criptografia foram 

utilizadas, se foram utilizadas. O campo Length mostra o comprimento completo do quadro, 

incluindo o seu cabeçalho. O campo Connection ID indica a que tipo de conexão o quadro 

pertence. Finalmente, o campo Header CRC é o verificador de consistência do cabeçalho 

apenas, utilizando o polinômio 128 +++ xxx . 

O segundo tipo de cabeçalho é utilizado por quadros que fazem requisição de banda, 

conforme indicado na Figura 51. Este começa com um bit 1 ao invés de um bit 0 e é similar 

ao cabeçalho genérico exceto pelo segundo e terceiro octetos formando um número de 16 bits 

que indica a alocação de banda é necessária para transportar o número de octetos 
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especificados. O quadro de requisição de banda não contém conteúdo ou verificador de 

consistência (TANEMBAUM, 2003). 

Embora as camadas MAC e PHY sejam independentes, a integração entre elas é importante 

para o desempenho de todo o sistema. Para a integração MAC/PHY no nível sistêmico, duas 

considerações são importantes: a técnica de demultiplexação e se a camada PHY é estruturada 

ou não. Estas escolhas devem se feitas em conjunto com o projeto da camada física. Para uma 

camada PHY estruturada, a camada MAC alinha seu agendamento de intervalos com a 

subcamada PHY. Melhor desempenho pode ser atingido com a camada PHY não estruturada, 

embora não seja suportada pelo IEEE 802.16. Neste caso, a camada MAC pode escolher o 

planejamento de intervalos para otimizar o desempenho do sistema.  

O upstream da camada física é baseado na combinação do uso de múltiplo acesso por divisão 

do tempo (TDMA) e múltiplo acesso por demanda assinada (DAMA – Demand Assigned 

Multiple Access). Em particular, o canal de retorno é dividido em um numero de “espaços de 

tempo”. O numero de espaços é marcado por vários usos (registro, contenção, guarda ou 

trafego) é controlado pela camada MAC na estação base e pode variar no tempo por 

desempenho ótimo. 

O canal de descida pode ser baseado continuamente em multiplexação por divisão temporal 

(TDM), aonde a informação para todas as SSs é multiplexada no mesmo stream de 

informação e é recebido por todas SS localizadas dentro do mesmo sector ou em um método 

alternativo (definido pelo modo de operação de rajada), que permite que as rajadas sejam 

transmitidas para específicas SSs de maneira similar às rajadas de upstream TDMA 

(COOKLEV, 2004). 
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Anexo II           

Programa de Computador 

Desenvolvido para Controle da 

Interface de Rede Sem Fio Através da 

Metodologia de Reconfiguração de 

Rádio Definido por Programa de 

Computador 
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#!/bin/sh 

SLEEP_TIME=2  # segundos entre cada loop 

PING_PACKETS=1  # pacotes por ping 

PING_FAILURE=20  # porcentagem maxima de pacotes perdidos 

MIN_SIGNAL_LEVEL = -65 

MAX_NOISE_LEVEL = -60 

restart() { 

 iwlist eth1 scan > tmp 

# isso é pra debug sem ter rede, comente até EOF para testes reais: 

cat << EOF > tmp 

         eth1 Scan completed : 

                   Cell 01 - Address: 00:15:E9:03:01:6E 

                   ESSID:"rede-B" 

                   Protocol:IEEE 802.11bg 

                   Mode:Master 

                   Channel:6 

                   Encryption key:off 

                   Bit Rates:54 Mb/s 

                   Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54 

                   Quality=96/100 Signal level=-30 dBm Noise level=-30 dBm 

                   Extra: Last beacon: 60ms ago 

                   Cell 02 - Address: 00:20:A6:47:2A:E9 

                   ESSID:"rede-A" 

                   Protocol:IEEE 802.11a 

                   Mode:Master 

                   Channel:56 

                   Encryption key:off 

                   Bit Rates:54 Mb/s 

                   Extra: Rates (Mb/s): 6 9 12 18 24 36 48 54 

                   Quality=86/100 Signal level=-47 dBm Noise level=-61 dBm 

                   Extra: Last beacon: 872ms ago 

                   Extra: Channel flags: DFS 

EOF 
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 # le ESSID 

 ESSID = (`grep ESSID tmp | awk  -F : '{print $2}' | awk -F \" '{print $2}'`) 

 echo ESSID0 = ${ESSID[0]}, ESSID1 = ${ESSID[1]} 

 for i in 0 1 

 do  

  if [[ ${ESSID[$i]} == "rede-B" ]] 

  then 

   ROUTER[$i]="192.168.0.1" 

  elif [[ ${ESSID[$i]} == "rede-A" ]] 

  then 

   ROUTER[$i]="192.168.0.50" 

  fi 

 done 

 echo router0 = ${ROUTER[0]}, router1 = ${ROUTER[1]} 

 # log in na rede 

 iwconfig eth1 essid ${ESSID[0]} 

 # desliga a opcao RTS 

 iwconfig eth1 RTS off 

 # desliga a opcao de fragmentacao de pacotes) 

 iwconfig eth1 frag off 

 # (ajusta a taxa de transmissao para 11 Mbps, 

 # So é necessário o ajuste para rede 802.11b 

 # Nao é necessario para rede 802.11a) 

 iwconfig eth1 rate 11 M 

} 

scan_networks() { 

 echo Scanneando redes... 

 # TODO: precisa fazer algo? 

 echo network down $1 

 restart 

} 

 

restart 

while [ 1 ] 
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do 

 sleep $SLEEP_TIME 

 for i in 0 1 

 do 

  # verifica se PING retorna pacotes 

  PING_RATIO=`ping -c $PING_PACKETS -n -q ${ROUTER[$i]} | grep 

packet | awk -F , '{print $3}' | awk -F %  '{print $1}'` 

  # echo PING: $PING_RATIO 

  if [[ $? -ne 0 || `echo $PING_RATIO | awk '/error/'` || $PING_RATIO -gt 

$PING_FAILURE ]] 

  then 

   # troca de roteador 

   echo Trocando de roteador: ping baixo 

   scan_networks $i 

   continue 

  fi 

  # verifica se nivel de sinal aceitavel 

  # ETH1=`iwlist eth1 scan | grep Signal | awk -F = '{print $3}'` 

  SIGNAL_LEVEL=(`cat tmp | grep Signal | awk -F = '{print $3}' | awk '{print 

$1}' `) #DEBUG 

  NOISE_LEVEL=(`cat tmp | grep Noise | awk -F = '{print $4}' | awk '{print 

$1}' `) #DEBUG 

  echo SIGNAL_LEVEL $SIGNAL_LEVEL  

  echo NOISE_LEVEL $NOISE_LEVEL  

  if [[ ${SIGNAL_LEVEL[$i]} -lt $MIN_SIGNAL_LEVEL || 

${NOISE_LEVEL[$i]} -gt $MAX_NOISE_LEVEL ]] 

  then 

   # troca de roteador 

   echo Trocando de roteador: sinal baixo 

   scan_networks $i 

   continue 

  fi 

 done 

done 


