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GSM - Global System for Mobile Communications  
Sistema de comunicações digitais celulares mais utilizado mundialmente, principalmente na 
Europa e Ásia. O sistema GSM usa a banda estreita TDMA que permite a realização de oito 
chamadas simultâneas na mesma frequência de rádio. O aparecimento do sistema deu-se em 
1991 e, em finais de 1997 o serviço GSM estava disponível em mais de 100 países. 
 
GPRS - General Packet Radio Service 
Serviço de transferência de conjuntos de dados. O GPRS permite enviar e receber informação 
através do telemóvel, acedendo a uma grande diversidade de serviços on-line , como chat, 
e-mail , páginas Web, etc., de uma forma muito rápida e eficaz.  
A velocidade de ligação da tecnologia GPRS pode atingir os 115 kbps, ampliando as 
potencialidades da rede, melhorando o acesso WAP e aumentando, exponencialmente, 
a velocidade da transmissão de dados no acesso móvel à Internet. 
 
3G – Terceira Geração 
Redes 3G ou terceira geração é o termo aplicado a várias tecnologias para redes sem fios do 
futuro. Os telemóveis de 3.ª geração (3G) combinam, num único aparelho, câmara de vídeo, 
computador e rádio. 
Para além de ligações mais rápidas e móveis possibilitará a existência de novos caminhos para 
se comunicar, aprender e conduzir negócios. 
 
WAP – Wireless Application Protocol 
Através desta tecnologia, torna-se possível aceder, através de um telemóvel e de forma 
interactiva, a serviços como o e-mail, serviços de informação de trânsito, meteorologia, 
desporto e notícias, ou mesmo fazer transacções de comércio electrónico. 
 
SMS - Short Message Service  
Também designado por Serviço de Mensagens Curtas, é uma função que permite aos 
utilizadores de telemóveis a escrita, envio e recepção de pequenas mensagens de texto - até 
160 caracteres por mensagem - que podem conter letras, números, símbolos ou uma 
combinação destes. Esta funcionalidade está presente nos telemóveis de tecnologia digital, 
como é o caso do GSM (Global System for Mobile Communications). 
As mensagens escritas, às quais a generalidade dos utilizadores dão o nome do próprio serviço, 
SMS, são também utilizadas pelas operadoras móveis para notificar os utilizadores quando têm 
uma mensagem de voz no seu gravador de mensagens (voice mail). Este serviço conta com 
milhares de adeptos e uma enorme popularidade.  
 
EMS - Enhanced Messaging Service 
Tecnologia que possibilita o envio de melodias, sons, logótipos ou outro tipo de imagens 
simples, texto ou uma combinação de todos estes elementos numa única mensagem. Para tal 
é necessário que o telemóvel que envia a mensagem possua tecnologia compatível com este 
serviço e que o telefone receptor também esteja dotado com tecnologia que permita a sua 
recepção.  
 
MMS - Multimedia Messaging Service 
Traduz-se na capacidade de enviar e receber mensagens multimédia. Este serviço permite aos 
utilizadores de terminais equipados com MMS o envio de uma combinação de imagem, texto, 
áudio e vídeo numa única mensagem, que pode ser totalmente personalizada.  
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O MMS é o novo padrão estabelecido pelo 3GPP (Third Generation Partnership Project), que 
reúne todas as entidades mundiais participantes no desenvolvimento da 3.a geração móvel e 
assume-se como uma forma inteiramente nova de comunicar.  
O MMS incorpora as melhores funcionalidades do SMS melhorando-as e para além disso 
introduz novas possibilidades, sendo mais atractiva. 
 
Bluetooth  
Nome genérico atribuído à tecnologia que tem como base a conectividade sem fios entre 
diferentes dispositivos. Os dispositivos capazes de incorporar esta tecnologia são designados 
dispositivos Bluetooth. 
A tecnologia Bluetooth vem eliminar a necessidade da utilização de cabos para ligar diversos 
dispositivos. A filosofia Bluetooth é permitir que todos os dispositivos possam comunicar entre si 
sem recorrer a qualquer ligação por cabo. 
As conexões sem fios são realizadas através da emissão e recepção de frequências de rádio.  
A especificação Bluetooth contém informação que garante a comunicação e a interoperabilidade 
entre diferentes dispositivos, tais como computadores, telemóveis, máquinas fotográficas 
digitais, câmaras de vídeo digitais, leitores de áudio digital, teclados, ratos, scanners, 
impressoras, PDA, etc. 
Apesar de todas as suas vantagens, esta tecnologia tem o inconveniente de ser limitada a um 
curto raio de acção, 10 metros em modo normal. 
 


