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Apresentação e Considerações 

Diógenes Ferreira 
ü Profissional do mercado de redes e TI desde 1996, como prestador de serviços e integrador de soluções.. 

ü Pioneiro da utilização da Internet, em Umuarama, Obteve o ID no (CGI.BR) em 1996. 

ü É membro da diretoria da ABRINT. 

ü  É graduado pela Unipar, em Sistemas de Informação.  

ü Pós Graduando em Gestão de Redes com Software Livre, na FAG, em Cascavel. 

ü Possui especialização Linux. 

ü Certificado em Sistemas operacionais Mikrotik, pela MD Brasil (MikrotikBrasil). 



O Início 

n  A Qnet iniciou suas atividades em Fevereiro de 2007 

n  Antes de iniciar a operação tinhamos em mãos um mapa bem 
detalhado de todas as áreas da cidade onde a tecnologia xDSL 
não funcionava adequadamente. 

n  Também avaliamos todas as possibilidades de implantação de 
torres repetidoras nestas áreas. 

n  Existia apenas um Provedor na Cidade. 



O Início 
§  No início, tivemos a 

oportunidade de locar a torre, 
auto-portante no topo de um 
prédio de 17 andares, o que 
nos alavancou de imediato 
para uma cobertura invejável, 
dentro da área urbana de 
Umuarama. 

§  Hoje a Qnet tem em sua 
carteira, aproximadamente 7 
mil clientes, em 5 Cidades e 
fornece trânsito para outros 5 
provedores. 



“O poder da Internet” 

n É importante termos 
condições de interagir com 
a comunidade, para 
sabermos dimensionar o 
tamanho do mercado que 
teremos para atender. 

 



A Qnet e a Rede Wireless-Ethernet-Fibra 
n  Atualmente os provedores tem migrado para diferentes 

Tecnologias, lançando cabos UTP, STP e Fibra nas ruas. 
n  Contrariando as estatísticas mais tradicionais, esses 

empreendedores tem conseguido resultados muito 
expressivos, seja do ponto de vista de clientes atendidos 
como da própria qualidade do serviço prestado. 

n  O “mix” Wireless + Fibra + UTP mostra-se uma alternativa 
impar na competição com tecnologias tradicionais. 

n  Infelizmente muitas implementações tem sido feitas     sem 
os devido planejamento comprometendo a     evolução 
desse mix de tecnologias. 



Projetar e preparar a Rede 
n   É necessário termos uma visão geral dos 

conceitos envolvidos na implementação de redes 
Wi-Fi. 

n  Na prática estamos usando praticamente 100% 
Mikrotik e alguns roteadores com Sistema 
Operacional dos mais conhecidos. 

n  É de suma importância fazermos uma análise 
dos modelos e topologias a serem adotados nas 
redes Wireless, Cabo e Fibra. 



“O conceito” 
n  Conceitos & Investimentos 
n  Investir sempre e manter o CORE da Rede atualizado 
n  Investimentos em cursos Eventos e Palestras 
n  Participar de Eventos do nosso ramo de atividade 
n  Capacitação de pessoal, através de Cursos e palestras 
n  Investir em consultoria especializada 
n  Filiar-se em Associações 
n  Investimentos e Marketing e Publicidade 



q Controles 
q Oferta de Banda 
q Gerenciamento 
q Confiabilidade 
q Escalabilidade 
q Independência em última milha 

Como RouterOS mudou nosso  
o dia a dia e a rede da Qnet 



Mikrotik e as possibilidades 

q  →  O Mikrotik oferece todas as 
possibilidades para implementarmos uma 
rede segura e estável, porém muitos 
provedores ainda insistem em não utilizá-lo 
em suas redes. 

q  → Temos, com certeza, muitos outros 
equipamentos de Wi-Fi que podem ser 
utilizados em uma rede gerenciada com 
RouterOS. 



u 1996 RouterOS 
u 2002 primeiras Routerboards  
u Firewall 
u Webproxy 
u Controle de usuários autenticados 
u PPoE, PPTP, L2TP... 
u Controle de P2P, QoS 
u Hardware e Software, tudo junto e perfeito 

RouterOS o divisor do tempo 



ü Sonho de consumo 
ü Balanceamento entre Links de Saída 
ü Facilidade e rapidez na operacionalização 
ü O Core da Qnet em 2006/2007 

O Sonho realizado 



O Início 



Exemplo Prático 



Exemplo Prático 



Exemplo Prático 



Hoje 



Hoje 



Hoje 
Datacenter 
organizado, 
com 
equipamentos 
padronizados, 
assim como 
alimentação 
elétrica por 
sistema UPS 
dimensionado 



Hoje 



Hoje 

Racks Fo 
e Servidores 
Padronizados 
e com backup 
para cada 
aplicação. 



Hoje 



The Dude (O Cara) 



OSPF em ação 
OSPF balanceando o 
tráfego através de duas 
interfaces.  



OSPF em ação 
OSPF anunciando 
todas as redes 
utilizadas no 
backbone, prefixos 
públicos e 
privados com 
redundância 
automática. 



Concentrador PPPoE 



Concentrador PPPoE 
•  Concentradores PPPoE 

baseados em CCR, 1100AHx2 e 
RB450G. 

•  CCR com média de 500 sessões 
simultâneas em sistemas 
distribuídos.  

•  Toda a rede é segmentada e a 
autenticação é centralizada 
apenas por RADIUS. Os 
concentradores são 
segmentados por áreas da rede. 

•  Todos os Pops interligados com 
enlaces de Fibra.  



Monitoramento de banda 



Atendimento ao Cliente 



Os próximos passos 

 TV POR ASSINATURA 

 INTERNET ULTRA BANDA LARGA 

 TELEFONIA FIXA 



FTTC – FTTB – FTTH 



q RouterOS realmente mudou 
completamente a rede e o dia a dia dos 
ISPs/WISPs 

q Temos qualidade, controles, capacidade 
de crescimento 

q Recursos em nível avançado, BGP, MPLS 
q ASN+IPv4+IPv6 
q Independência 

Conclusão! 
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