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Quem somos

Primeira rede sem fio no Vale do Paraíba e uma das primeiras do

Desenvolvedor de soluções em Unix/Linux, bancos de dados e
aplicações.

Oscar Calçados
Telar Engenharia

Instituto Ayrton Senna
Rede SACI (CECAE/USP)
Drogaria Plantão

Alguns clientes:

Rede de rádio da Unitau − Universidade de Taubaté.

Brasil (1996).

Provedor de acesso à Internet para empresas (desde 1995).

Jornal ValeParaibano
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Inventores da tecnologia de espectro espalhado em 1941

Hedy Lamarr George Antheil
atriz, 1914−2000 músico, 1900−1959
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Desenhos da patente de Lamarr e Antheil, concedida em 1942
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1996 − Primeiro enlace em São José dos Campos, a 915MHz,
            2Mbps, 5.200m.
1997 − Enlace entre Taubaté e São José dos Campos a 2,4GHz,
            2Mbps, 39Km

Cá entre nós:

1941 − Patente de Hedy & George; guiagem de torpedos.
1957 − Fita de papel é substituida por comutador eletrônico.
1959 − Expira a patente de H&G. Tecnologia permanece secreta.
anos 60 − Surge o termo "espectro espalhado"
1962 − Comunicações secretas no caso dos mísseis de Cuba
1981 − Liberada em domínio público, 40 anos depois de inventada.

Cronologia da tecnologia de espectro espalhado

1985 − Regulamentação da FCC definindo bandas ISM livres.
1991 − Comunicações militares na Guerra do Golfo.
anos 90 − Telefonia celular digital, popularização da tecnologia
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Redes de acesso multiplo

1970 − ALOHAnet: rede de rádio e satélite de acesso múltiplo da
             Universidade do Hawaii. Primeiro protocolo para detecção
             de colisões

1976 − Robert Metcalfe (Xerox PARC) lidera o grupo que criou o
             ethernet, rede de acesso múltiplo com detecção de colisão.
             A velocidade cresceu de 10Mbps para 1Gbps em 20 anos.
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DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

sinal original código modulador sinal c/ espectro espalhado

x =
modulação

demodulação
(o mesmo processo

da modulação)

o sinal é recuperado e a
interferência atenuada

impossível discernir
o sinal da interferência

sinal

interferência

sinal

interferência

sinal
interferência
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FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

tempo

freqüência

interferência
saltos ruins

Não ocorre comunicação nos saltos ruins
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beacon

quadros para nó 2

Controle de acesso ao canal

TDMA

Nó 2

Nó 1

Nó 3

(base)

início do quadro TDMA

Tamanho fixo dos pacotes e uso da banda geralmente simétrica;
Não se aplica bem a redes de comunicação de dados (pouca flexibilidade);

Não se adapta ao comportamento de "rajada" do TCP/IP;
Bem sucedido em telefonia celular digital

espaço não usado

quadro para nó 3

quadros para a estação base

espaço de serviço
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Controle de acesso ao canal (continuação)

CSMA/CA (Carrier sense, Multiple Access, Collision Avoidance)

Nó 2

Nó 1

Nó 3

pacote para o nó 3

nó 1 quer transmitir,
mas o canal está ocupado

ACK

início da disputa pelo canal 20/50µs

pacote para o nó 2

ACK

tempo aleatório
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Equipamentos de rádio em espectro espalhado para PCs

Adaptador ISA/PCMCIAAdaptador Wavelan ISA 2,4GHz

AmplificadorCartão Wavelan PCMCIA 2,4Ghz
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Antena omni−direcionalAntena parabólica com amplificador
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Bandas ISM

· Utilização livre dentro de regras que variam de país para país;
· Limites de potência e métodos de modulação.

banda

UHF
915MHz

S
2,4GHz

X
5GHz

canais

1

14(total)

N/A

11(BR)

velocidade

até
100Mbps

até 2Mbps

10Mbps (UCSD)

até 11Mbps

IEEE802.11b

IEEE802.11a

observações

caindo em desuso (98);
interferência (pagers);
antenas grandes.

padrão mais popular;
interoperabilidade;
baixo custo (escala)

equipamentos caros;
três sub−bandas;
soluções proprietárias.
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Interferências

Externas

Microondas doméstico;
Água atmosférica;
Pagers e outras fontes desreguladas;
Caminhos múltiplos

DS x FH e DS x DS no mesmo canal;

Internas

Ruído injetado por amplificadores;
Antenas;
Cabos, isolação e qualidade.

caminho principal
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Problema dos nós ocultos

Nó 1

Nó 2

Nó 3

alcance

alcance Nó 1

Nó 2

Nó 3

colisão



Copyright © 2002 InterNexo Ltda.

Redes TCP/IP sobre espectro espalhado

Exige:
    Implementação em hardware
    Nem todas as placas suportam

Não resolve os problemas:
    Topologias  complexas
    Apropriação da banda.

Problema dos nós ocultos (continuação)

Protocolo RTS/CTS

Nó 2

Nó 1

Nó 3

sem sinalização com sinalização

RTS

virtual carrrier sense

CTS ACK
colisão
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Resolve
    Apropriação de banda
    Topologias complexas Pode ser implementado em software

porém
    Provoca overhead na banda.

Problema dos nós ocultos (continuação)

Polling

Nó 2

Nó 3

(base)
Nó 1 Poll

eu!

eu!

fala 2! fala 3!
transmitir?
quem quer

blá, blá, blá...

blá, blá, blá...

eu não preciso
de sinalização!
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Há duas soluções contra intrusos:

       suportado pelo hardware de algumas placas;
       queda do desempenho líquido em até 30%;
       relativamente fraco. pode ser quebrado com um milhão de
             pacotes observados.

       redes virtuais privativas fim−a−fim;
       implementado pelo software do roteador ou servidor;
       altamente seguro;
       protege de "grampos" em outros segmentos que não o de rádio.

Proteção dos dados irradiados

WEP (Wireless Encryption Protocol)

IPSec (Internet Protocol Security)
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Conclusões

Redes de rádio em espectro espalhado podem carregar TCP/IP
quase como se fossem redes locais;

Enlaces de longa distância são factíveis, limitados apenas pela
curvatura da Terra;

Solução ideal para resolver o problema de última milha quando
os meios terrestres são caros ou indisponíveis;

Privacidade pode ser garantida por meio de redes privativas com
IPSec;

Tecnologia normalizada com diversos fornecedores, o que leva
a custos moderados.


