
 

 

 
Tecnologia Wireless MAXg  
MAXimizando o alcance, desempenho, segurança e simplicidade das redes 
802.11g  

 

Nota Tecnológica 
Não restam dúvidas de que a tecnologia sem fios se tornou 
presença permanente no mundo da informática, quer seja usada 
durante o trabalho ou nas horas de lazer passadas na Internet. A 
norma sem fios 802.11g é actualmente aplicada ao 
funcionamento em rede sem fios; foi ratificada pelo Institute of 
Electrical and Electronic Engineers (IEEE - Instituto de 
Engenheiros de Electricidade e Electrónica). Se implementar 
redes sem fios com base em normas e não em soluções de 
proprietário, garantirá uma enorme compatibilidade e um 
desempenho consistente.  
 

Actualmente, a U.S. Robotics oferece-lhe uma linha completa de produtos Wireless MAXg™ que exploram 
todo o potencial da norma 802.11g. Tais avanços ultrapassam mesmo os limites da norma 802.11g e 
incluem uma melhoria de 50% no alcance sem fios em relação à referida norma, um débito binário de 125 
Mbps*, um conjunto de funcionalidades de segurança avançadas e total compatibilidade com produtos 
802.11g de 54 Mbps e 802.11b de 11 Mbps. As secções abaixo abordarão não só a norma sem fios 802.11g, 
mas também as melhorias implementadas na gama de produtos U.S. Robotics Wireless MAXg. 
 
Melhor Sensibilidade de Recepção = Maior Alcance  
Um dos maiores problemas detectados no âmbito do 
funcionamento sem fios prende-se com o 
desempenho registado numa unidade doméstica ou 
empresarial. Os sinais sem fios enfraquecem à 
medida que aumenta a distância em relação à  
‘estação base’. A 802.11g incorpora sistemas que 
‘reduzem’ a velocidade, à medida que o sinal 
enfraquece. O que conduz a ligações mais lentas, 
conforme nos movimentamos na área abrangida. O 
produto ideal deverá permitir a recepção de sinais a 
um nível mais baixo sem reduzir a velocidade. A USR 
incluiu, na sua linha de produtos MAXg, capacidades 
extra que fortalecem os sinais sem fios antes da sua 
conversão em dados. Em termos técnicos, esta 
medida corresponde à melhoria da sensibilidade de 
recepção, permitindo que o produto funcione a 
velocidades mais elevadas ao longo de maiores 
distâncias. A mais-valia da maior sensibilidade de 
recepção da MAXg consiste no facto de que melhora 
qualquer produto em que seja aplicada. Além disso, 
os aperfeiçoamentos que possibilitam tal desempenho funcionam com qualquer sinal 802.11g; assim 
sendo, a tecnologia MAXg só trará benefícios à sua actual rede. 
* As velocidades reais poderão variar, dependendo do ambiente e das distâncias entre os clientes sem fios e os pontos de acesso 

 Com base nos testes independentes efectuados pela KeyLabs. Relatório completo disponível em www.usr.com/maxg 



Consumo de energia 
O funcionamento sem fios aplicado aos computadores portáteis permite ao utilizador explorar toda a 
liberdade oferecida por estes dispositivos. No entanto, a maior parte do peso de um portátil é representada 
pela sua bateria. Qualquer utilizador considera fundamental obter o uso mais eficaz desta energia, sem ter 
de transportar baterias de substituição. A tecnologia U.S. Robotics Wireless MAXg foi desenvolvida para 
reduzir o consumo de energia, quando comparada com outros dispositivos sem fios e, assim, aumentar a 
vida útil das baterias dos computadores portáteis - peça-chave na jornada de trabalho de qualquer pessoa 
em viagem de negócios. A tecnologia incorporada nos produtos MAXg utiliza a energia mínima necessária. 
De modo a garantir que todos os utilizadores beneficiam dos requisitos reduzidos de energia, a 
configuração de fábrica inclui a definição do uso da tecnologia MAXg; deste modo, todos os utilizadores 
podem desfrutar dos seus benefícios sem ter de levar a cabo o processo de configuração! 

Desempenho – Produção de Dados e Débito Binário Equivalente 
Uma das primeiras questões que um comprador de produtos sem fios deseja ver respondida refere-se à 
velocidade dos mesmos. Normalmente, a velocidade é expressa por meio de um número, tal como 54 Mbps 
ou 11 Mbps; no entanto, a verdadeira 'velocidade' é mais do que isso.  
 

* As velocidades reais poderão variar, dependendo do ambiente e das distâncias entre os clientes sem fios e os pontos de acesso 
 Com base nos testes independentes efectuados pela KeyLabs. Relatório completo disponível em www.usr.com/maxg 

u 
De modo a entender as reais capacidades e benefícios (assim 
como as desvantagens) de qualquer rede, seja ela com fios o
sem fios, dever-se-á, antes de mais, distinguir dois termos 
comummente mal entendidos: produção de dados e débito 
binário equivalente. A produção de dados é a 'quantidade' de 
dados transmitidos (ascendente) e recebidos (descendente) 
por um produto sem fios; por seu lado, o débito binário 
equivalente, ou débito binário, representa um máximo 
teórico. Deste modo, embora os produtos de funcionamento 
em rede sejam frequentemente classificados de acordo com o 
seu débito binário baseado em normas (por exemplo, 54 
Mbps para 802.11g), na realidade, a produção de dados, ou os 
dados em transmissão, são - frequentemente - apenas uma 
fracção do máximo teórico do débito binário.  
 
A produção de dados pode ser limitada por vários factores 
ambientais e relativos às características do produto, 
incluindo: 

 A distância entre os dispositivos Sem Fios: pontos 
de acesso (APs) ou routers e os clientes sem fios 
(PCs, portáteis, etc.) 

 Níveis da potência de transmissão 
 Material de construção e mobiliário  
 Interferência por radiofrequência 
 Propagação do sinal 
 Tipo e localização da antena 

 
Assim sendo, embora os produtos de funcionamento em rede 
sem fios 802.11g possam apresentar um débito binário de 54 
Mbps, a verdadeira ou 'real' produção de dados será 
significativamente menor.  
 



 

A nova gama de produtos U.S. Robotics Wireless MAXg pode apresentar débitos binários comparáveis a 
125 Mbps*. Importa, além disso, realçar que este aumento do desempenho ocorre ao longo de um único 
canal sem fios, eliminando a interferência que frequentemente resulta da utilização de outros produtos que 
aumentam a velocidade, através do uso simultâneo de vários canais. Este aumento da velocidade é mais de 
duas vezes superior à da norma 802.11g e 600% mais rápido do que as soluções 802.11b.  

Os gráficos acima apresentam a produção de dados dos produtos U.S. Robotics MAXg†, desde várias 
distâncias, em comparação com outras 'soluções aceleradas' 802.11g e soluções Pre-N, as quais serão alvo 
de uma breve análise em baixo.  

Multiple In Multiple Out, ou MIMO, é um avanço tecnológico com integração prevista na norma 802.11n; 
deverá estar pronto a ser implementado no final de 2006/princípio de 2007. Antecipando-se à norma, 
alguns vendedores estão a promover soluções Pre-N que incluem MIMO. Estes produtos são 
significativamente mais dispendiosos do que os produtos MAXg (normalmente, custam o dobro) e, tal 
como se torna claro pela análise do gráfico, melhoram pouco ou nada o desempenho. 

Segurança 
A segurança de uma rede, com ou sem fios, é uma preocupação óbvia. A comunicação numa rede com fios 
tradicional faz-se por meio de fios físicos, sendo que a segurança é normalmente incorporada na infra-
estrutura física. As WLANs (rede locais sem fios) operam via sinais de rádio; assim sendo, não se aplicam 
necessariamente as mesmas medidas de segurança. No sentido de garantir a segurança dos dados sem 
fios, um utilizador de WLAN poderá recorrer a várias funcionalidades de segurança; deste modo, limitará a 
susceptibilidade da rede a ataques de piratas informáticos, ao vandalismo e até à espionagem empresarial. 
Tais medidas incluem: 

 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
 Wi-Fi Protected Access (WPA) 
 Autenticação de rede 802.1x  
 Wired Equivalent Privacy (WEP) 
 Disable Broadcast SSID (Desactivação da Difusão SSID) 
 Autenticação de Endereços MAC  

Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)/802.11i 
O Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) é baseado na norma IEEE 802.11i; oferece um mecanismo de 
encriptação utilizando o Protocolo AES-CCMP (Advanced Encryption Standard -Counter Mode with 
Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol). O que garante o nível de privacidade 
de dados exigido por muitas instituições financeiras e governamentais. Por outro lado, o 
WPA2/802.11i oferece um conjunto de códigos e suporte para voz sem fios mais actualizado, 
prevenindo o tempo de espera e as interrupções no sinal de voz durante a navegação.  
 
O WPA2 pode funcionar em dois modos: WPA2-enterrprise e WPA2-personal. O modo WPA2-
enterrprise inclui todo o conjunto de requisitos WPA2 e suporte para autenticação 802.1 x/baseada 
em EAP; por seu lado, o modo WPA2-personal é essencialmente desenvolvido para utilização 
doméstica ou em pequenas empresas que requerem esquemas de gestão de chaves menos 
complexos.  
 
O WPA2/802.11i é totalmente compatível com o Wi-Fi Protected Access (WPA). 

Wi-Fi Protected Access (WPA)  
O Wi-Fi Protected Access (WPA) é, em muitos aspectos, semelhante ao WPA2/802.11i. No entanto, a 
principal diferença entre o WPA e o WPA2 é o tipo de encriptação utilizada: RC4/TKIP para WPA e 
AES-CCMP para WPA2. Tanto o WPA como o WPA2 derivam da norma 802.11i, sendo que o WPA2 é a 
versão mais recente. 
 
O WPA utiliza a autenticação de rede 802.1x e as medidas de encriptação do Protocolo TKIP 
(Temporal Key Integrity Protocol) para criar uma chave 'de par' para a sessão informática do cliente 
em modo enterprise; para as sessões em modo home, o utilizador só tem de introduzir a chave-



 

mestra em cada um dos APs e PCs na rede sem fios. A chave de par é, em seguida, distribuída para o 
cliente e AP. 
 
Após proceder à autenticação, o TKIP transforma a chave de segurança estática WEP única de 40 bits 
em várias chaves de segurança dinâmicas WEP de 128 bits. Em resumo,o TKIP substitui a chave WEP 
única repetidamente usada por cerca de 500 triliões de chaves alternativas. 
 
A gama de produtos U.S. Robotics Wireless MAXg inclui WPA2 e WPA para garantir a máxima 
segurança e um maior nível de interoperabilidade com outros dispositivos sem fios.  
 
Autenticação de rede 802.1x  
802.1x é um método de autenticação que coloca um cliente individual (computador de secretária ou 
portátil), que tente aceder a um ponto de acesso WLAN, em estado de não autorização; fá-lo, 
enviando ao AP uma mensagem de início do Protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol). O AP 
exige a identificação do cliente; o cliente envia-a para o AP e para um servidor de autenticação. O 
servidor de autenticação verifica a identidade do cliente e responde com uma mensagem de 
aceitação ou rejeição. A autenticação de rede 802.1x faz parte da norma sem fios 802.11g e está 
incluída em todos os produtos em conformidade com a norma sem fios 802.11g, incluindo toda a 
linha de produtos U.S. Robotics Wireless MAXg. 
 
Wired Equivalent Privacy (WEP)  
A Wired Equivalent Privacy (WEP) utiliza encriptação de 64 e 128 bits; trata-se do esquema de 
encriptação destinado ao uso em redes 802.11a, 802.11b e 802.11g. A WEP encripta os dados 
transmitidos numa rede WLAN, protegendo a, outrora vulnerável, comunicação entre o cliente e o 
ponto de acesso. Em combinação com medidas de segurança tradicionais (protecção de palavra-
passe, autenticação, encriptação, redes privadas virtuais), a WEP pode ser muito eficaz. Todos os 
produtos U.S. Robotics Wireless MAXg incluem a encriptação WEP de 64 e 128 bits. 
 
Disable Broadcast SSID (Desactivação da Difusão SSID) 
Um Service Set Identifier (SSID - identificador de conjunto de serviços) é um identificador/nome de 
atribuição única (de 1 a 32 bytes) utilizado para a identificação de uma WLAN; garante a ligação dos 
dispositivos sem fios à WLAN correcta, quando várias WLAN operam em proximidade de 
sobreposição. O identificador é difundido, tornando-se visível para todos os clientes sem fios dentro 
do seu raio de alcance. 
 
O U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modelos 5461 & 805461) e o Wireless MAXg Access Point 
(modelos 5451 & 805451) incluem a funcionalidade Disable Broadcast SSID, a qual bloqueia a 
transmissão deste identificador, de modo a torná-lo invisível para a maioria dos dispositivos sem fios 
aleatórios. Deste modo, cria-se uma segunda camada de protecção sem fios, pois os clientes têm de 
'associar-se' com um determinado SSID. 
 
Autenticação de endereço MAC 
Alguns pontos de acesso (ou routers sem fios que apresentam pontos de acesso) permitem aos 
utilizadores especificarem exactamente quais os endereços MAC (Media Access Control) que podem 
comunicar com a rede. Um endereço MAC é um endereço de hardware que identifica de forma 
exclusiva cada um dos nós de uma rede. Todos os adaptadores de rede apresentam um endereço 
MAC único. Ao especificar apenas os endereços MAC que podem estabelecer ligações com a rede, o 
utilizador proíbe o acesso a utilizadores não autorizados. A autenticação de endereços MAC apenas 
tem esta função. A estação base da rede (ponto de acesso) contém uma base de dados de endereços 
MAC autorizados. Apenas os dispositivos com endereços MAC autorizados podem aceder à rede. O 
U.S. Robotics Wireless MAXg Router (modelos 5461 & 805461) e o Wireless MAXg Access Point 
(modelos 5451 & 805451) suportam a autenticação de endereços MAC. 



 

 

Assistente de Instalação SureStart™   
A linha de produtos sem fios U.S. Robotics MAXg não só 
apresenta inúmeras funcionalidades e um desempenho 
elevado, mas também é fácil de instalar e usar. Todos os 
produtos U.S. Robotics MAXg incluem o nosso exclusivo 
Assistente de Instalação SureStart™; deste modo, poderá 
explorar todas as potencialidades e capacidades oferecidas 
pela tecnologia MAXg.  
 
Produto único no mercado, o SureStart instala na perfeição 
a sua MAXg PC Card, USB ou PCI Adapter, o MAXg Router 
(se necessário), valida as ligações sem fios e ajuda-o a 
configurar a segurança. A configuração da complexa 
segurança WPA2 apenas implicará a activação da segurança 
e a introdução de uma expressão-chave. Todos os produtos 
incorporam detecção PPPoE e de modem de cabo, de modo 
a que a configuração da ligação à Internet se faça num abrir 
e fechar de olhos. Quer as suas necessidades de rede sejam relativamente simples ou incrivelmente 
complexas, a tecnologia U.S. Robotics MAXg e o SureStart™ transformarão a configuração da sua rede 
numa tarefa fácil e eficaz. 

Compatibilidade 
Importa realçar que embora a Tecnologia MAXg seja um exclusivo da gama de produtos sem fios U.S. 
Robotics, os mesmos apresentam total compatibilidade com a norma 802.11b e as soluções sem fios 
802.11g. Tal compatibilidade aplica-se, também, a inúmeros produtos acelerados 802.11g. Além disso, os 
produtos MAXg melhoram o alcance e desempenho dos produtos não MAXg, embora não possam 
equipará-los aos produtos U.S. Robotics. 

Gama de Produtos U.S. Robotics Wireless MAXg  
A U.S. Robotics oferece uma solução completa de funcionamento em rede sem fios de alta velocidade; 
incorpora a nossa exclusiva tecnologia MAXg com maior alcance e desempenho equivalente a 125 Mbps, 
funcionalidades de segurança inigualáveis, enorme compatibilidade de produtos e a simplicidade e 
facilidade do Assistente de Instalação SureStart™. 
 

Wireless MAXg Router—Modelos 5461 & 805461   
O Wireless MAXg Router é ideal para partilhar o acesso à Internet de alta velocidade entre vários 
computadores. As suas capacidades incluem: 

 Router com todas as funcionalidades com um comutador Ethernet de quatro portas e 
protecção de firewall de alta segurança 
 Gama completa de medidas de segurança, incluindo o Wi-Fi Protected Access 2 
(WPA2/802.11i), o WPA, a Autenticação 802.1x, a encriptação WEP de 64 e 128 bits, o 
firewall de Stateful Packet Inspection (SPI), suporte para passagem VPN, a autenticação 
dos endereços MAC e a desactivação SSID 
 Porta USB e servidor de impressora integrado, que transforma qualquer impressora USB 
numa impressora de rede que pode ser partilhada por todos os utilizadores da rede  

 
Wireless MAXg Access Point—Modelos 5451 & 805451 
O Wireless MAXg Access Point apresenta o poder e as funcionalidades necessárias para 
transformar qualquer rede com fios numa rede sem fios de elevado desempenho, que alarga o 
alcance da Internet a toda a sua casa ou escritório. As suas capacidades incluem: 

 Antena direccional giratória amovível que se pode remover facilmente para um 
desempenho personalizável 



 Gama completa de medidas de segurança, incluindo o Wi-Fi Protected Access 2 
(WPA2/802.11i), o WPA, a Autenticação 802.1x, a encriptação WEP de 64 e 128 bits, o 
firewall de Stateful Packet Inspection (SPI), suporte para passagem VPN, a autenticação 
dos endereços MAC e a desactivação SSID 

 
Wireless MAXg PCI Adapter—Modelo 5417 
O Wireless MAXg PCI Adapter permite que os utilizadores acedam a todas as potencialidades de 
uma rede a partir do seu computador de secretária - uma solução ideal para os PCs localizados fora 
do caminho mais utilizado pela rede. Ligue a sua rede com fios existente ao mundo sem fios para o 
mais elevado desempenho em rede.  

 Para utilização em computadores de secretária - de instalação fácil e rápida na ranhura PCI 
 Integração perfeita do seu computador de secretária nas redes com e sem fios  
 Antena direccional giratória amovível que se pode remover facilmente para um 
desempenho personalizável 

 
Wireless MAXg PC Card—Modelo 5411 
A Wireless MAXg PC Card permite-lhe transportar todo o poder da sua rede para onde quer que vá - 
no seu computador portátil. Mantenha-se ligado à sua caixa de correio electrónico, a ficheiros 
partilhados e à Internet de onde quer que esteja.  

 Para utilização em computadores portáteis - de ligação fácil à ranhura Tipo II 
 Integração perfeita do seu computador portátil nas redes com e sem fios  
 Desenho de baixo consumo de energia para uma utilização mais eficaz da sua bateria e 
navegação on-line durante mais tempo  

 
Wireless MAXg USB Adapter—Modelo 5421 
O Wireless MAXg USB Adapter dota os seus computadores portáteis e de secretária com a 
flexibilidade que lhes permite ligarem-se a uma rede sem fios.  

 Para utilização com a porta USB 1.1/2.0 de qualquer computador —seja ele portátil ou de 
secretária 
 Desenho compacto que cabe num bolso para que possa aceder a uma rede sem fios de 
forma imediata, onde quer que esteja 
 Antena giratória/direccional para uma melhor cobertura 

 
Assim sendo, quer esteja a dar os primeiros passos no mundo do funcionamento em rede, ou esteja a 
desenvolver a rede existente ou ainda a tentar comunicar com várias outras redes, a U.S. Robotics tem a 
solução ideal para as suas necessidades. A U.S. Robotics continua a desenvolver soluções que permitem o 
acesso a dados tanto por parte das empresas como dos utilizadores domésticos; as soluções de 
funcionamento em rede sem fios aqui apresentadas são apenas uma pequena amostra dos nossas mais 
recentes novidades - continuamos empenhados em garantir que os utilizadores de todo o mundo possam 
trocar informações, aceder a produtos de entretenimento e comunicar entre si.  
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