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IEEE 802.11
As redes sem fio IEEE 802.11, que tambÃ©m sÃ£o conhecidas como redes Wi-Fi, foram uma das
grandes novidades tecnolÃ³gicas dos Ãºltimos anos. Atualmente, sÃ£o o padrÃ£oÂ de factoÂ em
conectividade sem fio para redes locais. Como prova desse sucesso pode-se citar o crescente
nÃºmero deÂ Hot SpotsÂ e o fato de a maioria dos computadores portÃ¡teis novos jÃ¡ saÃrem de
fÃ¡brica equipados com interfaces IEEE 802.11.
OsÂ Hot Spots, presentes nos centros urbanos e principalmente em locais pÃºblicos, tais como
Universidades, Aeroportos, HotÃ©is, Restaurantes etc., estÃ£o mudando o perfil de uso da Internet
e, inclusive, dos usuÃ¡rios de computadores.
O padrÃ£o divide-se em vÃ¡rias partes, que serÃ£o apresentadas a seguir.
Â
Cronologia
1989: oÂ Federal Communications CommissionÂ (FCC), Ã³rgÃ£o americano responsÃ¡vel pela
regulamentaÃ§Ã£o do uso do espectro de freqÃ¼Ãªncias, autorizou o uso de trÃªs faixas de
freqÃ¼Ãªncia;
1990: oÂ Institute of Electrical and Electronics EngineersÂ (IEEE) instaurou um comitÃª para
definiÃ§Ã£o de um padrÃ£o para conectividade sem fio;
1997: apÃ³s sete anos de pesquisa e desenvolvimento, o comitÃª de padronizaÃ§Ã£o da IEEE
aprovou o padrÃ£o IEEE 802.11; nessa versÃ£o inicial, as taxas de transmissÃ£o nominal atingiam
1 e 2 Mbps;
1999: foram aprovados os padrÃµes IEEE 802.11b e 802.11a, que usam as freqÃ¼Ãªncias de 2,4 e
5 GHz e sÃ£o capazes de atingir taxas nominais de transmissÃ£o de 11 e 54 Mbps,
respectivamente. O padrÃ£o 802.11b, apesar de atingir taxas de transmissÃ£o menores, ganhou
fatias maiores de mercado do que 802.11a; as razÃµes para isso foram basicamente duas: primeiro,
as interfaces 802.11b eram mais baratas do que as 802.11a e, segundo, as implementaÃ§Ãµes de
802.11b foram lanÃ§adas no mercado antes do que as implementaÃ§Ãµes de 802.11a. AlÃ©m
disso, nesse ano foi criada aÂ Wireless Ethernet Compatibility AllianceÂ (WECA), que se organizou
com o objetivo de garantir a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes;
2000: surgiram os primeirosÂ hot spots, que sÃ£o Ã¡reas pÃºblicas onde Ã© possÃvel acessar a
Internet por meio das redes IEEE 802.11. A WECA lanÃ§ou o seloWireless FidelityÂ (Wi-Fi) para
atestar a aderÃªncia dos produtos Ã s especificaÃ§Ãµes; mais tarde o termo Wi-Fi tornou-se um
sinÃ´nimo de uso abrangente das tecnologias IEEE 802.11;
2001: a companhia americana de cafeterias Starbucks implementouÂ hot spotsÂ em sua rede de
lojas. Os pesquisadores Scott Fluhrer, Itsik Mantin e Adi Shamir demonstraram que o protocolo de
seguranÃ§aÂ Wired Equivalent PrivacyÂ (WEP) Ã© inseguro;
2002: a WECA passou a se chamar Wi-FiÂ AllianceÂ (WFA) e lanÃ§ou o protocolo Wi-FiÂ Protected
AccessÂ (WPA) em substituiÃ§Ã£o ao protocolo WEP;
2003: o comitÃª de padronizaÃ§Ã£o da IEEE aprovou o padrÃ£o IEEE 802.11g que, assim como
802.11b, trabalha na freqÃ¼Ãªncia de 2,4 GHz, mas alcanÃ§a atÃ© 54 Mbps de taxa nominal de
transmissÃ£o. Aprovou tambÃ©m, sob a sigla IEEE 802.11f, a recomendaÃ§Ã£o de prÃ¡ticas para
implementaÃ§Ã£o deÂ handoff;
2004: a especificaÃ§Ã£o 802.11i aumentou consideravelmente a seguranÃ§a, definindo melhores
procedimentos para autenticaÃ§Ã£o, autorizaÃ§Ã£o e criptografia;
2005: foi aprovada a especificaÃ§Ã£o 802.11e, agregando qualidade de serviÃ§o (QoS) Ã s redes
IEEE 802.11. Foram lanÃ§ados comercialmente os primeiros pontos de acesso trazendo
prÃ©-implementaÃ§Ãµes da especificaÃ§Ã£o IEEE 802.11e;
2006: surgiram as prÃ©-implementaÃ§Ãµes do padrÃ£o 802.11n, que usa mÃºltiplas antenas para
transmissÃ£o e recepÃ§Ã£o,Â Multiple-Input Multiple-OutputÂ (MIMO), atingindo taxa nominal de
transmissÃ£o de atÃ© 600 Mbps.
Retorna ao Ã•ndice
802.11a
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Chega a alcanÃ§ar velocidades de 54 Mbps dentro dos padrÃµes da IEEE e de 72 a 108 Mbps por
fabricantes nÃ£o padronizados. Esta rede opera na freqÃ¼Ãªncia de 5 GHz e inicialmente suporta
64 utilizadores por Ponto de Acesso (PA). As suas principais vantagens sÃ£o a velocidade, a
gratuidade da freqÃ¼Ãªncia que Ã© usada e a ausÃªncia de interferÃªncias. A maior desvantagem
Ã© a incompatibidade com os padrÃµes no que diz respeito a Access PointsÂ 802.11Â b e g, quanto
a clients, o padrÃ£o 802.11a Ã© compativÃ©l tanto com 802.11b e 802.11g na maioria dos casos,
jÃ¡ se tornando padrÃ£o na fabricaÃ§Ã£o dos equipamentos.
Retorna ao Ã•ndice
802.11b
AlcanÃ§a uma velocidade de 11 Mbps padronizada pelo IEEE e uma velocidade de 22 Mbps,
oferecida por alguns fabricantes nÃ£o padronizados. Opera na freqÃ¼Ãªncia de 2.4 GHz.
Inicialmente suporta 32 utilizadores por ponto de acesso. Um ponto negativo neste padrÃ£o Ã© a
alta interferÃªncia tanto na transmissÃ£o como na recepÃ§Ã£o de sinais, porque funcionam a 2,4
GHz equivalentes aos telefones mÃ³veis, fornos microondas e dispositivosÂ Bluetooth. O aspecto
positivo Ã© o baixo preÃ§o dos seus dispositivos, a largura de banda gratuita bem como a
disponibilidade gratuita em todo mundo. O 802.11b Ã© amplamente utilizado por provedores de
Internet sem Fio.
Retorna ao Ã•ndice
802.11d
Habilita o hardware de 802.11 operar em vÃ¡rios paÃses aonde ele nÃ£o pode operar hoje por
problemas de compatibilidade, por exemplo, o IEEE 802.11a nÃ£o opera na Europa.
Retorna ao Ã•ndice
802.11e
Agrega qualidade de serviÃ§o (QoS) Ã s redes IEEE 802.11. Neste mesmo ano foram lanÃ§ados
comercialmente as primeiros pontos de acesso trazendo prÃ©-implementaÃ§Ãµes da
especificaÃ§Ã£o IEEE 802.11e. Em suma, 802.11 permite a transmissÃ£o de diferentes classes de
trÃ¡fego, alÃ©m de trazer o recurso deÂ Transmission OportunityÂ (TXOP), que permite a
transmissÃ£o em rajadas, otimizando a utilizaÃ§Ã£o da rede.
Retorna ao Ã•ndice
802.11f
Recomenda prÃ¡tica de equipamentos de WLAN para os fabricantes de tal forma que os Access
Points (APs) possam interoperar. Define o protocolo IAPP (Inter-Access-Point Protocol).
Retorna ao Ã•ndice
802.11g
Baseia-se na compatibilidade com os dispositivos 802.11b e oferece uma velocidade de 54 Mbps.
Funciona dentro da frequÃªncia de 2,4 GHz. Tem os mesmos inconvenientes do padrÃ£o 802.11b
(incompatibilidades com dispositivos de diferentes fabricantes). As vantagens tambÃ©m sÃ£o as
velocidades). Usa autenticaÃ§Ã£o WEP estÃ¡tica. Torna-se por vezes difÃcil de configurar, como
Home Gateway devido Ã sua freqÃ¼Ãªncia de rÃ¡dio.
Retorna ao Ã•ndice
802.11h
VersÃ£o do protocolo 802.11a (Wi-Fi) que vai ao encontro com algumas regulamentaÃ§Ãµes para a
utilizaÃ§Ã£o de banda de 5 GHz na Europa. O padrÃ£o 11h conta com dois mecanismos que
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optimizam a transmissÃ£o via rÃ¡dio: a tecnologia TPC permite que o rÃ¡dio ajuste a potÃªncia do
sinal de acordo com a distÃ¢ncia do receptor; e a tecnologia DFS, que permite a escolha
automÃ¡tica de canal, minimizando a interferÃªncia em outros sistemas operando na mesma banda.
Retorna ao Ã•ndice
802.11i
O IEEE ratificou o padrÃ£o IEEE 802.11i, que traz, de forma intrÃnseca, as primitivas de
seguranÃ§a aos protocolos IEEE 802.11b, 802.11a e 802.11g de Wireless LAN (WLAN).
Retorna ao Ã•ndice
802.11j
Diz respeito a bandas que operam as faixaxs 4.9GHz e 5GHz, disponÃveis no JapÃ£o.
Retorna ao Ã•ndice
802.11k
Possibilita um meio de acesso para Access Points (APs) transmitir dados de gerenciamento.
O IEEE 802.11k Ã© o principal padrÃ£o da indÃºstria que estÃ£o agora em desenvolvimento e
permitirÃ¡ transiÃ§Ãµes transparentes do Conjunto BÃ¡sico de ServiÃ§os (BSS) no ambiente WLAN.
O padrÃ£o IEEE 802.11k fornece informaÃ§Ãµes para a descoberta do melhor ponto de acesso
disponÃvel.
Retorna ao Ã•ndice
802.11m
802.11n
Em fase final de homologaÃ§Ã£o.
Tem sua largura de banda de 104Mbps e opera nas faixas de 2,4Ghz e 5Ghz.
Promete ser o padrÃ£o wireless para distribuiÃ§Ã£o de mÃdia, pois oferecerÃ¡, atravÃ©s de
configuraÃ§Ãµes MIMO, taxas mais alta de transmissÃ£o (atÃ© 500 Mbps), maior eficiÃªncia na
propagaÃ§Ã£o do sinal e ampla compatibilidade reversa com demais protocolos. O 802.11n atende
tanto as necessidades de transmissÃ£o sem fio para o padrÃ£oÂ HDTV, como de um ambiente
altamente compartilhado, empresarial ou nÃ£o.
Retorna ao Ã•ndice
802.11p
Utilizado para implementaÃ§Ã£o veicular.
Retorna ao Ã•ndice
802.11r
Padroniza oÂ hand-offÂ rÃ¡pido quando um cliente wireless se reassocia quando estiver se
locomovendo de um ponto de acesso para outro na mesma rede.
Retorna ao Ã•ndice
802.11s
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Padroniza "self-healing/self-configuring" nas Redes Mesh (malha) fdf.
Retorna ao Ã•ndice
802.11t
802.11u
Interoperabilidade com outras redes mÃ³veis/celular.
Retorna ao Ã•ndice
802.11v
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