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Cidade Digital /Prefeitura ON LINE 

– é vanguarda tecnológica, 

– é gestão pública avançada, 

– é servir a população com 
agilidade, 

– é mais que inclusão digital, 

– é inserir integralmente o cidadão 
na era do conhecimento e da 
informação.
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A empresa

No mercado desde o ano 2001, a QSOWireless  é 
uma empresa brasileira que  desenvolve soluções  
em telecomunicações Wireless ( sem fio ), através 
do padrão e da tecnologia  IEEE 802.11x Wi-Fi  
para transmissão de dados entre pontos, telefonia IP, 
imagens em tempo real, intranet, extranet, 
automação comercial via POS  para cartões de 
créditos e débito, reconhecimento facial entre outros 
aplicativos. O conjunto de soluções desenvolvido pela 
QSOWireless  possui consulta prévia de licença na 
ANATEL e aguarda o start do projeto para requerer a 
licença definitiva.

A criação das soluções tecnológicas da QSOWireless, 
nasceu da necessidade própria de integração dos 
meios de comunicação de dados, voz e imagens, pois 
o grande consumo desses serviços separadamente 
esbarrava em vários problemas. Foi então que a ideia 
dessa integração surgiu para ser viabilizada via WEB 
( TCP/IP). Ao analisar os equipamentos e softwares 
da época, por questões de estratégia a empresa 
pesquisou e investiu recursos próprios para ter um 
mix de novos equipamentos integrados e já 
existentes.

Responde pela diretoria executiva da QSOWireless, 
o empresário Affonso Celso Aliperti, responsável por 
todo desenvolvimento de aplicativos e equipamentos, 
pela parte técnica e operacional dos projetos e pela 
integração com parceiros, fornecedores etc...
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A Justificativa

Por que utilizar a tecnologia QSO em 
detrimento as existentes????

Por que através dela você implanta em 
qualquer município em prazo de no 
máximo 60 (sessenta) dias após o projeto 
técnico / financeiro e o site survey 
realizado, onde determinará o numero 
exato de repetidoras a serem instaladas 
para dar cobertura total do sinal na área 
pré estabelecida.

A tecnologia QSO permite uma estrada 
dedicada a cada usuário enquanto as 
demais operadoras compartilham o seu 
sinal e serviços com o numero de 
usuários que estiverem debaixo de sua 
antena.

O custo de implantação da tecnologia 
QSO é muito inferior comparado aos das 
operadoras tradicionais e sem a 
necessidade de obras viárias.
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 Líder em banda larga, Tóquio sai na frente 

em projeto de cidade inteligente

Douglas Gilstrap, vice-presidente da Ericsson, vê 
potencial de conectividade plena na metrópole e 
acredita que cidades emergentes podem seguir o 
exemplo a um baixo custo.

Cole o link abaixo no browser e leia a matéria 
completa sobre  o Projeto Cidade Inteligente.

http://economia.ig.com.br/inovacao/2013-11-
05/lider-em-banda-larga-toquio-sai-na-frente-em-

projeto-de-cidade-inteligente.html

  Taís Laporta - de Tóquio - 05/11/2013 06:00:00
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O Projeto:
Município Digital /Prefeitura On Line

Objetivos

Dotar os municípios de tecnologia Wi-Fi: interNet, intraNet , extraNet 
IPTV, intraVoip, intraMovie e outras tecnologias visando a integração total 
 da gestão pública municipal, bem como promover a inclusão  digital total 
das famílias  mais carentes, disponibilizando internet  banda  larga de  
baixíssimo custo e telefonia VOIP com custo zero.

A Inclusão Digital possibilita novas soluções, através de políticas públicas 
cidadãs, que permitirão preparar melhor os municípios, principalmente os 
de pequeno porte, para a sociedade da informação do Século XXI.

A incorporação das Tecnologias de Informação e Comunicação na vida 
dos cidadãos representa acesso a novos direitos urbanos. Assim como a 
cidade do século passado deveria atender ao cidadão com serviços de 
água e esgoto, o ser humano urbano de hoje tem o direito de estar 
conectado à rede pública de acesso à internet, telefonia voip, televisão 
interativa etc...
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Município Digital 100% Wireless

Wireless  se refere à comunicação sem cabos ou fios, no lugar de cabos 
coaxiais ou de fibras ópticas etc... usa-se  ondas eletromagnéticas como meio 
de propagação para estabelecer a comunicação entre dois pontos ou 
dispositivos, ou seja, a transmissão de som, imagem e dados  a distância 
exemplos: Sinais de TV, Rádio, Controle remoto etc.. Essa tecnologia é 
também conhecida como Wi-Fi

Alguns dispositivos para wireless

O funcionamento das soluções de telecomunicações da QSOWireless, se 
baseia no espalhamento  do sinal  com o  padrão IEEE 802.11X, ou seja WI-FI 
na frequência de 2.4Ghz, através da geração do sinal por uma POP CENTRAL, 
distribuído e amplificado por várias REPETIDORAS  responsáveis em levar o 
sinal WI-FI  a todos os pontos do município com desejada confiabilidade e 
qualidade.

Atualmente a tecnologia wireless  é largamente  aplicada pela industria da 
informática, 95 por cento dos computadores e periféricos já são produzidos 
para conexão WI-FI. A grande difusão dessa tecnologia no mundo todo, levam 
os especialistas a estimarem investimentos no valor de US$ 7 bilhões em 
projetos em desenvolvimentos e projetos com essa tecnologia em 
equipamentos e softwares e aplicativos.
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O desenvolvimento do projeto

Criação da Intranet Municipal:

A intranet municipal, é a  integração total dos dados, informações, processos
agenda, rotinas etc...entre os órgãos do poder executivo, podendo ser 
extensivo ao legislativo, criando um grande banco de dados e informações 
com acesso seguro e nível de navegação limitado por senha. Pela intranet 
será possível por exemplo o administrador (o prefeito e secretários) 
acompanharem o andamento e status de projetos, processos etc... Bem 
como o público verificar o andamento de suas solicitações etc..

Criação Voip DDRM:

Integração total entre os órgãos do município  através de canais de voz e ou 
telefonia via internet, reduzindo a zero o custo com telefonia entre as 
autarquias e a dependência técnica e de manutenção da operadora de 
telefonia.

Criação da IntraMovie:

Integração total dos órgãos públicos, ruas, avenidas, praças etc.. através de 
imagens, com múltiplas aplicações, exemplos: vídeo conferencia, educação a 
distância, telemedicina, vídeo palestras e monitoramento de segurança.

Criação de Hot Spots:

Pontos ou locais onde a tecnologia Wi-Fi  estará disponível. São instalados 
geralmente em locais públicos como praças, escolas, rodoviária, aeroporto 
hospitais públicos, postos de saúde e outros prédios públicos, onde será 
possível conectar-se à internet utilizando qualquer computador portátil que 
esteja preparado para se comunicar em uma rede sem fio do tipo Wi-Fi.  
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Provedor Municipal de Internet

Além dos Hot Spots  para  acesso Wi-FI em locais e vias públicas, a prefeitura 
poderá levar a  tecnologia aos lares das famílias de baixa renda, através da 
disponibilização de kits de recepção do sinal Wi-fi,  promovendo a inclusão 
digital total de seus moradores. Atualmente é  mais fácil para uma família 
comprar um computador com acesso Wi-Fi  do que tornar um assinante de 
banda larga de provedores privados, tendo em vista o alto custo que se paga.

Segundo informações recentes da SUCESSU   Sociedade Brasileira dos Usuários 
de Informática, apenas  159 municípios  em todo  o país disponibilizam internet
W-Fi para famílias de renda baixa e acesso em locais públicos. 

Outras Possibilidades tecnológicas

A tecnologia do projeto da QSOwireless   permite também a criação de uma 
WEBTV, emissora de TV via internet, que poderá  levar aos moradores   uma  
programação com conteúdo  de terceiros, conteúdo próprio e transmissão ao 
vivo, em tempo real, de eventos no município. E a telefonia  IP, ou seja, fazer 
ligações telefônicas através da internet banda larga Wi-Fi.
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O gerenciamento

O gerenciamento do  projeto depois de  implantado, será feito através de 
uma central digital comandada por softwares que vão atribuir  níveis de 
acesso, senhas e outros  tramites  da  gestão  de sinais, dados  e  
informações. O quadro  de colaboradores poderá ser misto, ou seja, da 
QSOWireless e do município.

A implantação

- Execução do SITE SURVEY  ( localização e estudo técnico dos locais onde
                                            serão instaladas as antenas de transmissão
                                            e recepção dos sinais de WI-FI ) = 20 dias

- Implantação do POP Central e  Repetidoras = 40 dias

- Adaptação e configuração dos sistemas =  20 dias 

Os prazos para implementação das possibilidades tecnológicas que o 
projeto permite, vão depender do escopo da demanda que for requerida.
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Projeto
Município DIGITAL / Prefeitura ON LINE

Modernização da Administração
Inclusão Digital

- Todos os órgãos da administração interligados em rede  Wi-Fi
- Telefonia para comunicação interna e externa de baixo custo
- Transformação de dados em informações
- Acesso rápido e informações precisas para tomada de decisões
- Compartilhamento de infraestrutura
- Disponibilização de mais informações e serviços via internet
- Cidadão conectado à administração e ao mundo
- Informação e conteúdo educativo via WEBTV 
- Lares de famílias de baixa renda com acesso a internet e telefonia IP
- Serviços eficientes de Tele educação,Telemedicina e muito mais

Aplicabilidades  do projeto:
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Aplicabilidades  do projeto:

Monitoramento  por imagens em tempo real das ruas, avenidas,  praças, locais
de  maior incidência de  roubos  e furtos  eventos, escolas, centros  comerciais 
principais vias de entrada e saída das cidades, ou seja policiamento virtual com
integração com as Polícias Militar e Civil, bem como Guarda Municipal.

Internet móvel nas viaturas para acesso a imagens e informações  necessárias
para registro de ocorrências, verificações de suspeitos e veículos roubados  etc

Dados  da  Secretaria Nacional de Segurança Pública, mostram que as cidades
que  tem serviço de  policiamento  virtual, ou seja, câmeras de monitoramento
De  segurança, apresentam baixos  índices de furtos, roubos, trafico de drogas
e outros delitos, nas ruas, avenidas, praças etc.. monitoradas.
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Aplicabilidades  do projeto:

Secretaria Municipal de Saúde

- Unificação de todos os bancos dados da saúde municipal
- Acesso rápido e informações precisa sobre a rede de saúde
- Melhoria do atendimento à população
- Diminuição de custos administrativos
- Criação de prontuário eletrônico com acesso on-line
- Integração via internet com a secretaria de estado da saúde
- Interligação de postos e hospitais públicos via rede
- Histórico de pacientes  via internet
- Gerenciamento de consultas por especialidades
- Gerenciamento de internações, cirurgias e exames
- Controle de vacinação
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Aplicabilidades  do projeto:

Hospitais e Postos de Saúde

- Acesso aos prontuários via internet
- Consulta da agenda médica via internet
- Localização de médicos por especialidades 
- Informações on-line para encaminhamento a outros centros
- Controle das farmácias
- Agendamento de consultas e exames via internet
- Resultados on-line para exames
- Boletim médico on-line
- Telemedicina

TELEMEDICINA  - Assistência Médica à Distância ...

Telemedicina é um termo genérico para muitas aplicações separadas 
relacionadas a arte médica, incluindo diagnóstico, clínica, tratamento e 
educação sobre saúde, apesar de serem ministrados à distância. Juntamente 
com suporte de enfermagem e suporte comunitário à um paciente à 
distância, por exemplo, quando a equipe de médicos e enfermagem está 
situada em outro lugar que o paciente.
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Aplicabilidades  do projeto:

Pacientes e Médicos

- Dados cadastrais básicos unificados
- Medicamentos utilizados/recebidos
- Histórico de atendimento
- Prontuário único em rede
- Consulta via web
- Disponibilidade de leitos e especialidades
- Disponibilidades de consultas e exames
- Resultados on-line 
- Localização do médico mais próximo
- Imagens on-line do paciente para diagnóstico etc..

TELEMEDICINA  - Assistência Médica à Distância ...

É importante entender que na Telemedicina, em vez de ser o paciente que se
desloca, é a informação médica que viaja a via internet, a qualquer hora e 
em qualquer  e para qualquer lugar do mundo. É uma tecnologia a serviço da 
prática médica.
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Aplicabilidades  do projeto:

Secretaria de Educação

- Integração total das escolas  municipais
- Acesso a internet banda larga
- Criação do portal educativo
- Acesso Wi-FI livre para a comunidade do entorno
- Disponibilização de conteúdos pedagógicos
- Criação de salas de aulas inteligentes
- Chat de dúvidas com os professores
- Vídeo aula com outras  professores externos
- EAD – Ensino a Distância

o caminho para desenvolver a cultura digital

O primeiro passo é dotar a escola de acesso a internet banda larga e de 
equipamentos. Depois é necessário interagir com a internet, com os softwares 
aplicativos e equipamentos de acesso, apreender suas principais propriedades e 
potencialidades para uso pedagógico e estabelecer uma formação continuada 
que integra as dimensões de domínio tecnológico, prática pedagógica com o 
uso da tecnologia, teorias educacionais e gestão de espaços, tempos e 
recursos. O sentido da inclusão digital do aluno está inter-relacionado com o 
sentido da inclusão digital do professor, do gestor escolar e de todos que atuam 
na escola.
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Projeto Escola Digital:

A proposta da criação do Projeto Escola 
Digital é  a integração da tecnologia QSO 
junto as unidades escolares do município 
onde estaremos instalando as catracas 
inteligentes com biometria digital onde o 
aluno ao chegar para entrar na escola 
devera colocar a sua identificação digital e 
seus Pais receberão por SMS o horário de 
entrada.

Nas salas de aula serão instalados Pontos 
Digitais com Biometria Digital, acabando 
assim com a evasão dos alunos das salas 
de aula.

Nas unidades onde possuam restaurantes 
e ou cantinas estaremos criando o cartão 
de compra de alimentos autorizado e 
carregados pelos Pais, controlando a 
alimentação deles.
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Projeto Escola Digital:

RELAÇÃO  DE  EQUIPAMENTOS
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GESTÃO DE 
IMAGENS 

FROTAS DE ÔNIBUS
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Sistema Embarcado:

▶ 4 x câmeras equipadas com sistemas 
Infra Vermelho/Led, 

▶ Computador de Bordo com 
capacidade de armazenamento de 
500gb a 1terabyte,

▶ Sensores Monitorando: Portas, 
Catraca, Botão de Liberação de 
Catraca(motorista), velocidade, 
acelerômetro para gestão de 
manutenção, GPS dando exata 
posição para conferir Imagem e Rota.
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Sistema de Gestão 
Operacional:

▶ Sistema de Descarga de Imagens 
Automático,

▶ Software em ambiente de Rede, 
dando maior eficiência aos 
Operadores e ganho de Tempo,  

▶ Leitura Remota de Imagens 
Armazenadas ainda embarcadas para 
Rápida conferência via Wi-Fi na 
garagem ou em tempo real na rede 
publica da QSO,

▶ Sistema Web para Credenciar / 
Descredenciar veículos de múltiplas 
garagens de um mesmo Grupo,    

▶ Vídeo Criptografado.                            
                                   



Clique para editar o estilo do subtítulo mestre

EDUCANDO Prestação de 
Serviços

inovação-estratégia-tecnologia 

▶ Foco na Evasão de 
 Valores,
▶ Gestão do Condutor,
▶ Manutenção Preventiva 

 do ônibus,
▶ Sinistro,
▶ Fraude.
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PROCEDIMENTO DE

INSTALAÇÃO DA REDE

SEM FIO QSO

PADRÃO IEEE 802.11x,

BANDAS - B, G e N
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1 – INTRODUÇÃO

1.1 - MOTIVAÇÃO

As redes de computadores permeiam grande parte das atividades diárias de uma pessoa
e representam a grande mudança no estilo de vida e na tecnologia do final do século XX.
A existência de uma rede local em uma empresa é fator comum para o aumento de suas
possibilidades de sucesso, pois contribuí com a diminuição de custos e aumento de
produtividade, devido ao aumento da capacidade de comunicação entre funcionários,
fornecedores e clientes. Tudo isto leva a um expressivo aumento nos lucros e na taxa de
crescimento da empresa.

As soluções de redes sem fio em ambientes locais representam o novo estágio de
integração de usuários e os serviços de diversas redes de computadores. Algumas
tecnologias surgiram neste contexto, tais como: Bluetooth, 802.11x (Wi-Fi), HomeRF,
entre outras.

O padrão de redes sem fio adotado para o desenvolvimento deste projeto final foi o
padrão IEEE 802.11x, que corresponde a um padrão de redes locais sem fio atuando na
faixa de 2.4 Ghz, utilizando Espalhamento de Espectro por Sequência Direta (DSSS -
Direct Sequence Spread Spectrum) ou Espalhamento de Espectro por Saltos em
Frequência (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum) e suportando taxas de
transmissão de até 300 Mbps.

As redes de computadores permeiam grande parte das atividades diárias de uma pessoa
e representam a grande mudança no estilo de vida e na tecnologia do final do século XXI.
A existência de uma rede local em uma empresa é fator comum para o aumento de suas
possibilidades de sucesso, pois contribuí com a diminuição de custos e aumento de
produtividade, devido ao aumento da capacidade de comunicação entre funcionários,
fornecedores e clientes. Tudo isto leva a um expressivo aumento nos lucros e na taxa de
crescimento da empresa.

As soluções de redes sem fio em ambientes locais representam o novo estágio de
integração de usuários e os serviços de diversas redes de computadores. Algumas
tecnologias surgiram neste contexto, tais como: Bluetooth, 802.11x (Wi-Fi), HomeRF,
entre outras. O padrão de redes sem fio adotado para o desenvolvimento deste projeto
final foi o IEEE 802.11x, que corresponde a um padrão de redes locais sem fio atuando na
faixa de 2.4 Ghz, utilizando Espalhamento de Espectro por Sequência Direta (DSSS -
Direct Sequence Spread Spectrum) ou Espalhamento de Espectro por Saltos em
Frequência (FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum) e suportando taxas de
transmissão de até 108 Mbps.
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1.2 – OPORTUNIDADES

A necessidade de definição de métodos de interligação de uma rede sem fio a uma rede 
local cabeada, provendo uma estrutura de autenticação, certificação, distribuição de 
chaves, assim como um grande interesse de se implementar uma solução de forma rápida 
e segura foram as motivações deste projeto. . O alto custo de um ponto de acesso se 
torna um empecilho na configuração de uma rede local sem fio, sendo interessante, 
portanto, implementar-se uma solução debaixo custo e que garante ao usuário um 
controle rígido sobre as características de segurança do AP (Access Point ou Ponto de 
Acesso) e de sua rede como um todo. Várias propostas com relação a autenticação dos 
usuários móveis foram definidas nos últimos anos, como o padrão 802.1x, DHCP seguro e 
regras de firewall modificadas dinamicamente. A implementação de um sistema de 
autenticação eficiente é fundamental na segurança de redes sem fio.
O WEP (Wired Equivalent Privacy) foi definido como protocolo de autenticação,
autorização e criptografia das transações eletrônicas em redes 802.11b, no entanto várias
falhas com relação ao protocolo WEP foram encontradas. Outras soluções foram
propostas como a utilização do 802.1x e IPSEC, mas ainda são incipientes, carecem de
uma metodologia para aplicação e por vezes não são soluções de código aberto. Torna-se
fundamental a procura por soluções que sejam eficazes na segurança das transações em
uma WLAN.
1.3 – JUSTIFICATIVAS

Por que utilizar a tecnologia QSO em detrimento as existentes????
Por que através dela você implanta em qualquer município em prazo de no máximo 60
(sessenta) dias após o projeto técnico / financeiro e o site survey realizado, onde
determinará o numero exato de repetidoras a serem instaladas para dar cobertura total do
sinal na área pré estabelecida.
A tecnologia QSO permite uma estrada dedicada a cada usuário enquanto as demais
operadoras compartilham o seu sinal e serviços com o numero de usuários que estiverem
debaixo de sua antena.
O custo de implantação da tecnologia QSO é muito inferior comparado aos das
operadoras tradicionais e sem a necessidade de obras viárias.
1.4 – OBJETIVOS

O objetivo deste projeto pode ser dividido em 5 partes:
1 - Gerar uma distribuição da tecnologia QSO, que capacite a um usuário a configurar de
forma simples e rápida seu próprio equipamento para conexão a rede publica QSO. 
2 - Gerar um conjunto de sugestões práticas que contemple a segurança da interconexão
da rede publica QSO em ambientes com infraestrutura do provedor gerador da
interconexão com a nuvem mundial chamada www.
3 – Gerar a segurança de acesso denominada MAC ADDRESS, onde somente os
usuários que tiverem seus equipamentos cadastrados com seus números poderão
enxergar o sinal da rede implantada.
4 - Implementar um sistema de autenticação de usuários baseado em certificados digitais
e credenciais fornecidas por login e senha, para criação de mailing dos usuários.
5 - Configurar o POP Central entre as estações repetidoras da rede sem fio e o ponto de
acesso do usuário gerando roaming efetivo.
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1.4.1 – PONTO DE ACESSO ( REPETIDORAS)

A definição de uma REPETIDORA de acordo com o padrão 
IEEE 802.11x é a seguinte:

“Um ponto de acesso (REPETIDORA) é uma entidade que 
possui as funcionalidades de espalhamento do sinal e que 
provê conectividade aos serviços distribuídos, através da
rede QSO às estações associadas.”
Isto implica que as estações (Notebooks, Netbooks, 
Tablets, Desktops, Smartphones, Celulares, Terminais de 
Cartões de Credito e Debito entre outros), que devem 
estabelecer uma conexão com uma Repetidora de forma a 
utilizar os serviços da rede QSO e se comunicar com outras 
estações. Os serviços da rede QSO podem ter acesso à 
Internet,acesso a arquivos (NFS), ftp etc, bastara o usuário 
adquirir o serviço.

1.4.2 – PROPOSTA DE INTERCONEXÃO SEGURA

Procedimentos e medidas que sugerem uma forma 
adequada e segura de inserção do Provedor de 
Interconexão ao POP Central e suas Repetidoras.

• inventário dos equipamentos necessários na implantação 
da Interconexão do Gerador do Link de Comunicação até o 
POP Central,

• inventário de sistemas necessários na implantação do 
POP Central para as repetidoras,

• descrição da infraestrutura necessária para autenticação 
da segurança Mac Address.
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1.4.3 – CONTROLE DE BANDA E CLIENTE

O software de controle de banda para cada usuário, onde cada um terá a sua própria
banda de comunicação, sem o compartilhamento do sinal.
• controle e métodos para verificar se um cliente está ativo na rede e sua localização,
• configurar servidor que requisite certificados do cliente,
• Autenticação do usuário através do seu Mac Address,
• Banco de dados que contém as credenciais dos clientes.

2 – PORQUE UTILIZAR O PADRÃO IEEE – 802.11x, B, G e N
O padrão 802.11x lançado em 1997 pelo IEEE representa um conjunto de especificações
para implementação de redes locais sem fio que prevê três técnicas de transmissão,
sendo elas: Infra-vermelho, DSSS e FHSS. Os dois últimos métodos utilizam transmissão
de ondas curtas de rádio compreendidas pela banda ISM de 2.4GHz. Dentre os métodos
mencionados, o DSSS é o mais utilizado na implantação de 802.11x, nas bandas B
(11Mbps), G (54 / 108 Mbps) e N (300 Mbps).

O FHSS utiliza 79 canais com largura de 1 MHz cada. Um gerador de números pseudo
aleatório é utilizado para gerar a sequência de saltos nos 79 canais, desta forma todas as
estações que tenham utilizado a mesma semente em seu gerador e que se mantenham
sincronizadas, saltarão para os mesmos canais simultaneamente. Cada estação de uma
mesma rede que utiliza a mesma sequência de saltos ficará em cada canal por um
período denominado dwell time, que é ajustável. Com o FHSS tem-se um sistema robusto
contra ruído de banda estreita que provê um nível de segurança já na camada física, pois
somente as estações que conhecem a sequência de saltos e o dwell time poderão escutar
o meio de maneira adequada e organizada. No entanto o FHSS possui a desvantagem de
oferecer uma baixa largura de banda. O DSSS espalha o espectro de frequência de um
sinal de banda estreita através de sua modulação com uma sequência de bits
denominada de chip sequence. Obtém-se desta forma um sistema robusto contra ruído
de banda estreita ao preço de se necessitar de uma controle de potência para
transmissão. Com o DSSS foi possível estender a taxa de transmissão do 802.11x de 11
Mbps para 300 Mbps.

2.1 – O RAIO DE ESPALHAMENTO DA REDE QSO

O grande segredo da rede sem fio QSO é o espalhamento do sinal que é de até 1Km² em
áreas com visada direta em 360 graus, através de antenas direcionais de 90 graus cada,
sem o impedimento através de prédios, montanhas e demais obstáculos.
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2.2 - A SUA INSTALAÇÃO, AGILIDADE E PRATICIDADE

A implantação da rede municipal através da tecnologia QSO é muito rápida, ágil e 
pratica para a sua instalação pelo alto conhecimento pela equipe técnica da 
QSOwireless Brasil, onde por mais de 12 anos se dedicou exaustivamente em todas 
as possibilidades de utilização, dificuldades e principalmente na qualidade do sinal de 
recepção do usuário.

Por que a preocupação neste ultimo item. O sinal de radio frequência, independente da
sua frequência, tem no elemento “ÁGUA” a sua pior barreira, pois através da chuva,
nebulosa e outros fatores que levem a perda de qualidade, que cai drasticamente. 
Após os testes, chegamos a conclusão que cada Antena Repetidora deverá estar no 
máximo a 1 Km² uma da outra, para uma concentração do sinal entre elas em tempos 
ruins.

2.3 - SEGURANÇA MAC ADDRESS

Após todos os testes realizados em todas as chaves de segurança WEP, WAP com e 
sem criptografias, concluímos que a que se tornou 100% sem possibilidades de invasão 
foi a MAC ADDRESS. Por que?? Pois como através dela cada usuário terá que ter o 
MAC de seu equipamento, pois não existe 02 (dois) iguais, inserido no servidor principal 
IPV 6 de controle de banda e segurança.

2.4 – MOBILIDADE

A ideia principal no desenvolvimento da tecnologia QSO foi permitir a todos os usuários
terem a conectividade sem a necessidade de contratação de uma operadora e aguardar 
a visita de um técnico, desta forma o próprio usuário contrata onde e para qual 
equipamento  deseja.

2.5 – PORTABILIDADE

A ideia principal no desenvolvimento da tecnologia QSO foi permitir a todos os usuários
através de sua própria escolha, utilizar qualquer equipamento do mercado, Notebook,
Netbook, Tablet, Smartphone, Celular, Terminais de cartões, Telefonia VoiP, IPTV, aonde 
e quando quisessem, bastando para tanto os equipamentos possuírem o chipset wi-fi
embarcado.
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3 – DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMA UTILIZADOS

A utilização dos equipamentos levaram a QSOwireless após 
anos de testes e desenvolvimento com seus parceiros, 
chegaram a finalização de 02 (dois) rádios no padrão 
internacional IEEE 802.11x, para a utilização nas redes 
municipais e publicas, com capacidade de espalhamento de 
sinal até 1 Km² , as Antenas Direcionais de 90 graus, os Cabos 
proprietários de no máximo 15 metros antena / radio sem perda 
de capacidade.

Diagrama da Rede Municipal QSO
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3.1 - SERVIDOR CENTRAL IPV 6

O centro de Comando da rede municipal QSO tem em seu principal desenvolvimento o
servidor central baseado na tecnologia IPV 6, que traz segurança, agilidade,
customização na banda utilizada por cada usuário, equipamentos plug and play (conexão
direta) e o principal aplicativo, a capacidade INFINITA de IP aos usuários conectados à
rede publica QSO.

3.2 - SISTEMA OPERACIONAL
O sistema operacional base utilizado no servidor central é o LINUX, pela sua pouco
necessidade de espaço no HD, a estabilidade de 98% em relação ao Windows e
segurança estável.

3.3 – PLACA / USB / CHIPSET PARA REDE QSO

A tecnologia QSO pode ser utilizada em qualquer equipamento existe no mercado,
mesmo não possuindo o chipset embarcado, bastando a instalação de placas wireless
existentes no mercado, Pen Drives USB wireless, conforme as fotos abaixo. Hoje quase
100% dos equipamentos fabricados já veem de fabrica com o chipset wireless
embarcado, facilitando ao usuário a utilização da tecnologia QSO.
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4 – ARQUITETURA E SEGURANÇA

4.1 Diversas medidas de segurança foram testadas WEP, WPA / WPA2 / WPA-PSK /
WPA2 – PSK / MAC ADDRESS,todas passaram nos testes realizados, mais somente a
segurança através do MAC ADDRESS do equipamentos conectado a rede, conforme foto
abaixo, foi aprovado 100% pela equipe técnica e de usuários que participaram, pois como
somente os equipamentos que tinham seus MAC cadastrados no servidor central e de
controle de banda podiam visualizar o sinal da rede, os demais equipamentos que não
estavam cadastrados no servidor, ficavam buscando a rede e não conseguiam, levando a
decisão unanime da equipe em utilizar a segurança MAC ADDRESS.

4.1 - CONTROLE DE ACESSO E AUTENTICAÇÃO

A autenticação deve ser mútua, permitindo que os equipamentos que acessam a rede
QSO municipal, autentiquem os pontos de acessos e sejam autenticados pelos mesmos.
O controle de banda e a autenticação Mac Address tem o intuito de facilitar a troca de
mensagens entre clientes que possuem o s serviços da QSO ou não, bastando todos
estarei conectados na rede de Internet. Do ponto de vista do servidor central, o
mecanismo proverá métodos para verificar as credenciais dos usuários com o objetivo de
determinar o nível de acesso a rede em questão. Desta maneira vai garantir que apenas
estações autorizadas e cadastradas possam ter acesso à rede, dificultar que um
interceptador casual compreenda o tráfego capturado e certificar que os dados que
transitam na rede não serão adulterados.

4.2 - SEGURANÇA E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES

A segurança é um ativo que tem um valor para a organização e consequentemente
necessita de uma proteção adequada. A informação e os processos de apoio, sistemas e
redes são importantes ativos para os negócios. Confiabilidade, integridade e
disponibilidade da informação podem ser essenciais para preservar a competitividade, o
faturamento, a lucratividade, o atendimento aos requisitos legais e a imagem da
organização
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PORTABILIDADEPORTABILIDADE

Com a tecnologia implantada será 
possível o usuário que tiver os serviços 
contratados usufruir dos mesmos em 
qualquer lugar onde houver a cobertura 
de nossos sinais .
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MOBILIDADEMOBILIDADE

O usuário poderá ter o serviço contratado 
em qualquer ponto, desde que haja 
abrangência do sinal, possibilitando 
intercambialidade do device em diversos 
equipamento.

Exemplo Escritórios, residências, 
comércios e indústrias.
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TRANSMISSÃO  DE  DADOSTRANSMISSÃO  DE  DADOS

Com a tecnologia implantada o serviço de 
troca de informações de dados contara com 
um link dedicado de alta perfomance 
.Proporcionando um serviço de extrema 
qualidade e confiabilidade.
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VOIPVOIP
Serviço QSO SoftPhone tem o intuito de reduzir os custos 
de ligação telefônica entre DDRM através do novo 
software de VoiP.

É muito simples a sua utilização, após a contratação dos 
serviços, será habilitado o device a ser utilizado, no caso 
de não possuir um telefone Wifi o usuário receberá por 
email o executável do QSO SoftPhone e o seu RAMAL 
VoiP exclusivo e a configuração completa.

Depois de instalado em seu PC ou Notebook, o usuário 
devéra estar conectado a Internet para autenticação em 
nosso Servidor de VoiP, aguardar e pronto, está criada a 
sua rede de VoiP dedicada e exclusiva.
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VOIP   MUNICIPALVOIP   MUNICIPAL
Com a tecnologia implantada obteremos a 
drástica redução no custo de telefonia 
DDRM (Discagem Direta entre Ramais 
Municipais). Com a extinção da 
obrigatoriedade do pagamento da taxa de 
assinatura instituída pelas operadoras 
oficiais, o usuário da tecnologia QSO, 
pagará pelo serviço o valor mensal de 
R$20,00, com tempo ilimitado de 
conversação, entre todos os municípios que 
detiverem a tecnologia.
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Transação Eletrônica

O serviço  de transação eletrônica que será 
disponibilizado pela rede da QSO ao comercio local 
será de forma totalmente diferenciado das 
administradoras convencionais. O ponto de venda 
contratará o serviço pelo período de 12 (doze) meses 
onde terá os serviços de Internet de banda Larga, 
telefonia VoiP DDR M ou comutada na rede pública e 
Transação eletrônica para débito e crédito, alem de 
outros serviços como recarga de celulares, venda de 
ingressos, pagamentos de contas entre outros.

O pagamento pelo pacote minimo de  serviços 
contratados ( Internet, Telefonia VoiP DDRM e 
Transação Eletrônica) será de um valor fixo mensal a 
ser definido.

Os demais serviços poderão ser contratados em 
separado do pacote minimo.
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O que diz a mídia sobre a tecnologia Wi-Fi
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www.qsowireless.com.br

celso@qsowireless.com.br

Fone: 55 11 98530-1003
          55 11 99332-3067
          55 11 97518-9727

http://www.qsowireless.com.br/
mailto:celso@qsowireless.com.br
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