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Problema na solução anterior

• Fraca cobertura de sinal WiFi
• Baixa capacidade implicando perda de QoS
• Tecnologia obsoleta 802.11b/g
• Gestão limitada, pouco automatizada implicando 

dificuldade na optimização da rede
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Objectivos da Renovação

• Solução de cobertura integral do campus 
(indoor e outdoor)

• Capacidade elevada que permita fornecer 
serviços a todos os utilizadores (alunos, 
investigadores, funcionários e visitantes)

• Sistema de gestão integrado e dinâmico que 
facilite a gestão e visualização de alarmística

Fases do Projecto

• F1 – Definição de requisitos e lançamento de 
caderno de encargos

• F2 – Laboratórios e Site Survey
• F3 – Avaliação das propostas submetidas
• F4 – Implementação da solução escolhida
• F5 – Realização de testes de aceitação
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F1 - Definição de Requisitos

• Potência do sinal
• Capacidade do sistema em função de zonas
• Cobertura integral
• Gestão centralizada com visualização de mapas
• Ambiente virtual para controlador e gestor gráfico

F2 - Site Survey ED II, 3 Piso
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F2 - Site Survey potencia sinal

 

 
 

F2 - Site Survey relação S/N
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F2 - Site Survey máximo débito 
binário estimado

F2 - Laboratório

• Simulação de ambiente simplificado rede WiFi
• Capacidade dos fornecedores
• Compromisso do fabricante
• Verificação e teste de algumas funcionalidades 
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F4 - Implementação

• Recepção de equipamento final de Agosto 2013
• Dois tipos de APs bastante diferentes
• Sala de estudo e controlador virtual 15 Setembro
• Restantes edifícios Outubro e Novembro
• Dezembro 2013 e início de 2014 – Casos difíceis

F4 – Implementação – HW/SW

Controlador Virtual MC4200

Gestor da solução EZRF

AP 1020 – 2 Rádios 2X2 abgn

AP 832 – 2 Rádios 3X3 abgn ac
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F4 – Desafios Implementação

• Equipamentos muito recentes – Bugs iniciais
• Virtualização de controlador – Bugs iniciais
• Nova tecnologia no mercado
• Cobertura real versus planeada
• Novo paradigma – Single Cell

F5 - Gráficos da gestão WiFi
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F5 - Gráficos da gestão WiFi

F5 – Visualização e Optimizações

• Criados os mapas do ISCTE-IUL com Aps
• Cada rede foi associada a um perfil de tráfego. A 

rede “guest” foi limitada a 2Mb/1Mb.
• Foi utilizado pontualmente interleaving de canais 

para aumentar a capacidade.
• Verificação da cobertura
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F5 -Visualização EDII Piso 1- 2.4GHz

Dispositivos únicos por mês
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Número de clientes WiFi
simultâneos 2014

Conclusões

• Cobertura total versus por cobertura por zonas
• Incremento da capacidade com QoE para todos os 

utilizadores
• Atingimos o triplo de clientes concorrentes, 1900, 

5K dispositivos diferentes em dias úteis e 18K num 
mês

• Informação detalhada da rede WiFi e maior 
capacidade de troubleshooting de problemas


