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 Necessidade/desejo de uma rede sem fio detectada/percebida antes de 2005.
 2005 – preparação para Forum Educacional Mercosul em 2006

 rede com equipamentos profissionais (Accton WA6102), com WPA-PSK e 
vários SSID, 802.11 abg

 SSID “Reitoria”
 2008 – Levantamento quantitativo
 2009 – Aprovação do padrão 802.11n
 2010 – Criação do hash de senha apropriado no diretório de usuários 

unificado, tecnologia LDAP, existente desde 2004
 2010 – Término de instalação de rede sem fio na Reitoria

 Rede com 15 equipamentos profissionais (EdgeCore WA6102-X) com 
WPA2-Enterprise, vários SSID, 802.11 abg e roaming

 SSIDs Reitoria (PSK) e UFMG (testes 802.1x com radius sobre base 
LDAP)

 2010 – Processo de aquisição dos equipamentos atuais (Motorola AP7131n), 
com WPA2-PSK, vários SSID, 802.11 abgn

 2011 – início de instalação da rede atual, com domínio único de mobilidade

Histórico
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 802.11 a/g/n
 domínio único de mobilidade, mesmo IP em qualquer lugar
 múltiplos SSIDs
 WPA-2 Enterprise
 capacidade de passagem de tráfego IPv6

Requisitos
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  solução proprietária:
 comunicação por túnel com controladores
 permite aproveitamento da rede cabeada existente
 gerência simplificada
 custo maior

 solução aberta:
 necessidade de construção de rede cabeada paralela
 gerência complicada
 custo menor
 testes com DD-WRT para testar padronização
 

Solução proprietária foi considerada mais vantajosa.

Opções
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Topologia
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Quantidade de Pontos de Acesso (AP) estimada conforme área construída, uso 
e tipo de curso dos prédios:

 625 m2, para edifícios antigos com paredes grossas e vigas e lajes de 
concreto superdimensionadas e prédios novos que oferecem cursos que 
demandam uso intensivo de recursos computacionais;

 800 m2, para edifícios com grande concentração de usuários esporádicos, 
como a Praça de Serviços e os restaurantes;

 1.000 m2, para os edifícios novos que oferecem cursos com pouca demanda 
por recursos computacionais;

 2.000 m2, para os espaços abertos ou com poucos usuários, como quadras 
esportivas e biotérios;

 2.500 m2, para estacionamentos;
 4.000 m2, para locais onde não se previa a instalação de rádios, como 

Creche e depósitos de lixo
 Total: 845 pontos de acesso 

Levantamento Quanttatvo
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Aquisição – característcas dos sistemas existentes

Quadro comparativo de opções de sistemas sem fio
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 Processo de compra:
 definição técnica definida através de consultas a HP e Cisco (via Teltec), 

Enterasys e Extreme (engenharia dos fabricantes)
 Extreme era OEM da Motorola
 HP de custo acessível não atendia aos requisitos de porte do projeto
 Resultado:

 Motorola (Agora) - R$1.633,700,01
 Enterasys (Techdec) - R$1.634.129,45
 Cisco (Asap) - R$2.776.000,00
 Extreme (Damovo) - R$2.869.066,00
 Cisco (BSB) - R$3.120.263,40
 Avaya (Mahvla) - R$4.056.586,00
 venceu Motorola (Agora Telecom): 

 4 controladores RFS7000
 900 AP 7131N
 1.000 injetores POE
 1.128 licenças

Aquisição - processo
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 apoio da Engenharia da Motorola e do suporte da Agora Telecom, incluíndo 
downgrade do firmware de uma controladora e um ponto de acesso

 Pontos de Acesso configurados no Centro de Computação, inclusive 
endereço IP

 Material entregue às escolas de acordo com manifestação de interesse
 instalação a cargo das equipes locais

 fixação usando travas tipo kensington
 análise da cobertura com aplicativo Wi-fi Analizer, do Android

 Potência mínima de -77 dbm

Instalação
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 Versões 4.x (inicial)
 Péssima interface de usuário
 Cluster não automático

 Versões 5.x
 Cluster com problemas nas versões iniciais

 Dificuldade de conexão de Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1
 Erro configuração

 Impossibilidade de conexão de Windows Phone < 8.1
 incompatível com redes corporativas (802.1x)
 reclamação na Ouvidoria

 Desempenho
 Problema na infraestrutura cabeada

 Falta de endereços IP
 tempo de alocação 24 horas

 demora na alocação de endereços IP
 Atualização DNS

 Falhas de cobertura

Problemas
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 Migração para firmware 5.x
 Interface ótima
 IPv6 nativo a partir da versão 5.7

 Conexão de Windows 7 e 8.x:
 Aplicação de detalhes definidos nos manuais de boas práticas

 Conexão de Windows Phone
 Atualização para Windows Phone 8.1

 Desempenho: troca dos equipamentos da rede cabeada
 Migração para roteadores com portas 1 Gbps reais, core a 10 Gbps
 Migração parcial para switches com portas de 1 Gbps

 Falta de endereços IP
 diminuição tempo alocação IPv4 (12 horas)

 Demora na alocação de endereços IP
 desativada atuallização do DNS

 Cobertura:
 procura por APs sem conexão à rede
 Procura por APs distribuídos e “guardados”

Ajustes
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 Cobertura de áreas abertas
 Registro de Preços de APs outdoor ativo com UFRGS

 Cobertura dos espaços culturais
 Registro de Preços de APs indoor ativo com UFRGS (802.11ac)

 Alocação de endereços IPv6
 Ativo nas redes de eventos

 Compatível com Windows
 Compatível com OS-x (MAC)
 Incompatível com Android
 Compatível com IOS (Iphone, Ipad)
 Compatibilidade com Windows Phone não testada

Melhorias Previstas
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 Potência de transmissão (máxima dos APs 100 mW)
 Deixar em 70% para compensar baixa potência de celulares

 Firewall nos APs
 Derrubou os APs, desativado
 Firewall atual no padrão  UFMG, ACLs nos roteadores

• IPv6: liberar tráfego dos links locais (fe80::/64)

Dicas
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 Número de endereços IPv4 alocados: 17.000 
 Total de equipamentos atendidos em um dia, até 25.000 (apenas IPv4)
 Total de usuários em um dia, até 21.000
 Velocidade média de upload/download de 15 Mbps

 mínimo de 2 Mbps
 picos de até 38 Mbps. 

 Tráfego externo à UFMG gerado pela rede sem fio, nos momentos de grande 
uso
 490 Mbps para download (entrada na UFMG)
 117 Mbps de upload (saída)
 aproximadamente 35% do tráfego médio da universidade

Situação atual
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Situação atual – tráfego da rede sem fio

Tráfego entrante/sainte da rede sem fio da UFMG em 21/05/2015
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Situação atual – tráfego total da UFMG

Tráfego entrante/sainte da UFMG em 21/05/2015
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