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RESUMO 

No contexto das redes wireless indoor (uso interno) e/ou outdoor (uso externo) para o tráfego 

de dados, temos várias opções em relação às implementações de alguns dos padrões wireless 

disponíveis comercialmente, portanto o presente estudo tem como principal objetivo servir de 

base para apresentar os pontos positivos e negativos das implementações dos padrões wireless 

802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n e 802.11ac, relacionando a velocidade de transferência 

teórica de cada uma dessas implementações com sua velocidade de transferência real num 

ambiente controlado, livre de interferências, analisando os tráfegos sob certas condições. 

Todas as emulações serão feitas atendendo a uma topologia P2P (Peer to peer), tendo como 

primeiro passo o uso de um modelo de dimensionamento teórico usando-se de algumas 

equações (JUN et al., 2003; SHARON; ALPERT, 2014), objetivando a previsão de 

resultados, e por fim é feita uma emulação prática em campo, comparando os resultados 

obtidos por essas duas emulações. O resultado esperado dessas comparações é a ocorrência de 

similaridades entre o modelo teórico e o prático, porém na ocorrência de dissimilaridades, 

serão avaliados quais fatores contribuem para tal e tentar descobrir o porquê da eventual 

diferença. Todas as projeções e emulações de tráfegos serão feitas tendo como limite o âmbito 

da camada física e a camada de enlace do modelo de referência ISO/OSI (International 

Organization for Standardization) (International Organization for Standardization, 1996). Já 

no quesito da avaliação de desempenho para a comparação entre as implementações dos 

padrões, os seguintes tópicos serão considerados: throughput, latência, jitter, abrangência 

(alcance/conectividade), frequência no espectro eletromagnético, método de controle de 

acesso ao meio e os tipos de modulações utilizados. 
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