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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
„Szczecin. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.  

Etap II –Infrastruktura” 
 

Część 1 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 Dzięki posiadaniu do dyspozycji częstotliwości WiMAX Gmina Miasto Szczecin zamierza rozszerzyć dostęp 
do usług intranetowych i internetowych dla jednostek podległych, rozmieszczonych w obrębie miasta.  
 Szczególnie istotnym elementem projektu jest rozbudowa zrealizowanych w pierwszym etapie projektu 
bezprzewodowych punktów dostępowych Host Spot w szkołach. Z analiz przeprowadzonych w szkołach wynika 
jednoznacznie, Ŝe usługa cieszy się bardzo duŜym zainteresowaniem  
i obserwuje się systematyczny wzrost zapotrzebowania na tego typu usługę. Szkoły zgłosiły przede wszystkim potrzebę 
rozszerzenie zasięgu działania punktów Hot Spot (w pierwszym etapie projektu zrealizowano po jednym punkcie 
dostępowym Host Spot w szkole). W opracowaniu naleŜy takŜe wziąć pod uwagę potrzebę dostarczenia terminali 
wykorzystujących planowaną infrastrukturę Hot Spot.  
 Niniejszy dokument przedstawia koncepcję rozbudowy sieci oraz dobór urządzeń aktywnych na potrzeby 
rozbudowy wyŜej wymienionej, bezprzewodowej sieci metropolitalnej WiMAX. 
Tematem opracowania jest realizacja następujących rodzajów zadań: 

• połączenie siecią transmisji danych lokalnych instytucji, jednostek samorządu i własnych jednostek 
uŜyteczności publicznej do istniejącej sieci WiMAX oraz budowa nowej infrastruktury,  

• rozbudowa centrum zarządzania siecią lokalną i ewentualne doposaŜenie go  
w infrastrukturę teleinformatyczną, 

• rozbudowa bezprzewodowej sieci dostępowej Hot Spot w szkołach, 
• dostawa wydajnej wysoko dostępnej platformy UTM (z firewall) zapewniającej bezpieczna pracę 

pomiędzy jednostkami samorządowymi oraz bezpieczny dostęp do Internetu. 
Podstawowym celem rozbudowy sieci opartej na technologii WiMAX jest zapewnienie następujących usług dla 
klientów końcowych: 

1. Dostęp do usług oferowanych w sieci Intranet UM (tzw. UMinet)  
– odbiorcami usługi są pracownicy jednostki. 

2. Dostęp do Internetu dla pracowników jednostki – odbiorcami usługi są pracownicy jednostki. 
3. Usługa publicznego dostępu do Internetu – w postaci punktów dostępu bezprzewodowego Hot Spot – 

odbiorcami tej usługi są klienci danej jednostki posiadający własne terminale (laptopy, smartfony itp.). Z 
powodu duŜego zainteresowania i zgłoszonych potrzeb rozbudowa dostępu bezprzewodowego realizowana 
będzie głównie w szkołach. 

Ze względu na duŜe rozproszenie geograficzne obiektów końcowych połączenie siecią lokalną wytypowanych 
instytucji, jednostek samorządowych i własnych jednostek uŜyteczności publicznej, wymaga przeprowadzenia 
następujących robót: 

a) Rozbudowa stacji bazowej WiMAX – konstrukcja wsporcza dla anten, zasilanie oraz instalacja urządzeń 
aktywnych w sieci, wykonanie lub rozbudowa w razie potrzeb przyłączy stacji bazowych, 

b) Instalacja nowych urządzeń w węzłach głównych, w tym  uruchomienie wydajnego systemu UTM, 
c) Instalacja terminali klienckich wraz z częścią aktywną, 
d) Rekonfiguracja i adaptacja systemu zarządzania usługami (tzw. terminacji) dla wszystkich nowych i 

istniejących urządzeń, 
e) Instalacja urządzeń WiFi Hotspot.  

 
Opis charakterystycznych elementów systemu zrealizowanych w ramach „Szczecin Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego. Etap I - Infrastruktura”. 
W ramach realizacji I etapu przedsięwzięcia wykonano następujące elementy systemu: 
a) Stacje bazowe WiMAX. 

• Stacja bazowa Niedziałkowskiego 17A – 4 sektory, 
• Stacja bazowa Hrubieszowska 49 – 2 sektory, 
• Stacja bazowa Dąbska 36 – 4 sektory. 

 



2 
 

b) Węzły Główne z sieciową infrastrukturą aktywną: 
• Serwerownia w budynku Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1, 
• Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Niemierzyńskiej 17A (CZS). 

 
c) Węzły klienckie: 

• 163 instytucje publiczne zlokalizowane na terenie miasta Szczecin. 
 
Ze 163 węzłów klienckich uruchomionych w ramach I etapu projektu rozbudowie podlegać będzie 119 węzłów. 

1.1.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB 
ZAKRES ROZBUDOWY SIECI 

Rozbudowa systemu metropolitalnej łączności bezprzewodowej WiMAX dla Szczecina obejmie swoim zakresem: 
• Węzły główne – 2 szt., 
• Stacja Bazowa – 1 szt., 
• Węzły klienckie – 148 szt. z tego liczba nowych węzłów to 29 szt. 

Wykaz obiektów przewidywanych do podłączenia do sieci przedstawiony jest w poniŜszej tabeli. Tabela zawiera 
szczegółowe informacje dotyczące ilości i typu urządzeń, które przewiduje się do instalacji w obiekcie. Tabela zawiera 
równieŜ wykaz urządzeń, które zostały zainstalowane  
w obiektach, w ramach realizacji projektu: „Szczecin Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap I - 
Infrastruktura”, które podlegają rozbudowie 
Ilości urządzeń wynikają bezpośrednio z lokalizacji obiektu oraz urządzeń, które zostały w obiektach zainstalowane w 
pierwszym etapie realizacji projektu. Tabela określa równieŜ, które obiekty podlegają rozbudowie, a które są nowe. 
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Tabela 1 Wykaz obiektów przewidzianych do przyłączenia lub rozbudowy 
NAZWA JEDNOSTKI ETAP II ETAP I WYKONANE 

Lp. Nazwa instytucji Adres Rodzaj jednostki 
Access 
Point 

Stacja 
kliencka 
(CPE) 

Brama 
Dostępowa 

Typ A 

Brama 
Dostępowa 

Typ B 
Opis 

Brama 
Dostępowa 
SRX100 

Access 
Point 

AX411 

Stacja 
kliencka 
(CPE) 

1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Aleja Piastów 6 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

2 Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Reymonta 23 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

3 Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 29 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

4 Szkoła Podstawowa Nr 7 ul. Złotowska 86 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

5 Szkoła Podstawowa Nr 10 
ul. Kazimierza Królewicza 
63 

Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

6 Szkoła Podstawowa Nr 11 ul. Plater 20 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

7 Szkoła Podstawowa Nr 14 ul. Strzałowska 27A Szkoła Podstawowa 1 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

8 Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Chobolańska 20 Szkoła Podstawowa 3 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

9 Szkoła Podstawowa Nr 20 ul. Dobrzyńska 2 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

10 Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Miernicza 10 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

11 Szkoła Podstawowa Nr 37 ul. Rydla 6 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

12 Szkoła Podstawowa Nr 41 ul. Cyryla I Metodego 44 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

13 Szkoła Podstawowa Nr 42 ul. HoŜa 25 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

14 
Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

ul. Benesza 75 Szkoła Podstawowa 3 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

15 Szkoła Podstawowa Nr 46 ul. Felczaka 13 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

16 Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Jagiellońska 59 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

17 Szkoła Podstawowa Nr 48 ul. Czorsztyńska 35 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

18 Szkoła Podstawowa Nr 49 ul. Skalista 24 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

19 Szkoła Podstawowa Nr 51 ul. Jodłowa 21 Szkoła Podstawowa 2 
   

rozbudowa 1 1 1 

20 Szkoła Podstawowa Nr 53 ul. Budzysza Wosia 8/9 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

21 Szkoła Podstawowa Nr 56 ul. Malczewskiego 22 Szkoła Podstawowa 3 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

22 Szkoła Podstawowa Nr 59 ul. Dąbska 105 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

23 Szkoła Podstawowa Nr 61 ul. 3-Go Maja 4/7 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

24 
Szkoła Podstawowa Nr 63 z Oddziałami 
Integracyjnymi 

ul. Grodzka 23 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

25 Szkoła Podstawowa Nr 54 ul. Generała Rayskiego 9 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

26 Szkoła Podstawowa Nr 68 ul. Zakole 1A Szkoła Podstawowa 3 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

27 Szkoła Podstawowa Nr 69 ul. Zamoyskiego 2 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

28 Szkoła Podstawowa Nr 71 ul. Bośniacka 7 Szkoła Podstawowa 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

29 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia 
ul. Bolesława Śmiałego 
42/43 

Szkoła Podstawowa 1 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

30 Szkoła Podstawowa nr 2 
ul. Bolesława Śmiałego 
42/43 

Szkoła Podstawowa 1 
   

nowa 
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31 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej - Szczeciński Chór 
Chłopięcy "Słowiki" 

ul. Bolesława Śmiałego 
42/43 

Ognisko 1 
   

nowa 
   

32 Gimnazjum Nr 1 ul. Reymonta 23 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

33 Gimnazjum Nr 2 
ul. Św.Cyryla I Metodego 
43 

Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

34 Gimnazjum Nr 6 ul. Niemierzyńska 17 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

35 Gimnazjum Nr 7 ul. Nałkowskiej 33 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

36 Gimnazjum Nr 8 ul. Dubois 38 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

37 Gimnazjum Nr 9 ul. Dunikowskiego 1 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

38 Gimnazjum Nr 10 ul. Siemiradzkiego 2 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

39 Gimnazjum Nr 18 ul. Witkiewicza 40 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

40 Gimnazjum Nr 20 ul. Brodnicka 10 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

41 Gimnazjum Nr 21 ul. Mickiewicza 23 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

42 
Gimnazjum Nr 26 (połączenie z VIII LO w ZSO nr 
9) 

ul. Małkowskiego 12 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

43 VIII Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 9 
ul. Małkowskiego 12 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

44 Gimnazjum Nr 27 ul. Mikołajczyka 20 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

45 Gimnazjum Nr 34 ul. Wojciechowskiego 50 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

46 Gimnazjum Nr 42 w ZSO Nr 6 Plac Mariacki 1 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

47 IX  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 6 
Plac Mariacki 1 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

48 Gimnazjum Katolickie im.Św.Stanisława Kostki Plac Św.Ottona 1 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

49 I  Liceum Ogólnokształcące 
Aleja Piastów 12 

Liceum 
Ogólnokształcące 

4 
  

1 rozbudowa 1 1 1 

50 II  Liceum Ogólnokształcące 
ul. Henryka PoboŜnego 2 

Liceum 
Ogólnokształcące 

4 
  

1 rozbudowa 1 1 1 

51 III  Liceum Ogólnokształcące 
ul. Pomorska 150 

Liceum 
Ogólnokształcące 

2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

52 IV  Liceum Ogólnokształcące 
ul. Św.Kingi 2 

Liceum 
Ogólnokształcące 

2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

53 VI  Liceum Ogólnokształcące 
ul. Jagiellońska 41 

Liceum 
Ogólnokształcące 

3 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

54 VII  Liceum Ogólnokształcące 
ul. Jana Styki 13 

Liceum 
Ogólnokształcące 

2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

55 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 
Integracyjnymi  

Aleja Wojska Polskiego 
119 

Liceum 
Ogólnokształcące 

2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

56 Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
Aleja Wojska Polskiego 76 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 1 

57 
Technikum Ekonomiczne Nr 2 (Technikum 
Zawodowe Nr 4) 

ul. 3 Maja 1A Technikum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

58 Szkoła Policealna nr 7 w ZS nr 8 ul. 3 Maja 1A Szkoła Policealna 1 
   

nowa 
   

59 Technikum Elektryczno - Elektroniczne ul. Ks.Racibora 60 Technikum 3 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

60 Technikum Zawodowe Nr 1 w ZSB ul. Unisławy 32/33 Technikum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 
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61 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w ZSB  
ul. Unisławy 32/33 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

62 Technikum Ogrodnicze w CE Ogrodniczej 
ul. Batalionów Chłopskich 
115 

Technikum 
 

2 2 
 

rozbudowa 1 1 1 

63 
Liceum Ogólnokszatłcące dla Dorosłych nr 3 w 
Centrum Edukacji Ogrodniczej 

ul. Batalionów Chłopskich 
115 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

nowa 
   

64 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Centrum 
Edukacji Ogrodniczej 

ul. Batalionów Chłopskich 
115 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 
   

nowa 
   

65 
Technikum Uzupełniające nr 1 w Centrum Edukacji 
Ogrodniczej 

ul. Batalionów Chłopskich 
115 

Technikum 1 
   

nowa 
   

66 
Szkoła Policealna nr 10 W centrum edukacji 
Ogrodniczej  

ul. Batalionów Chłopskich 
115 

Szkoła Policealna 1 
   

nowa 
   

67 Technikum Samochodowe w ZS Samochodowych ul. Klonowica 14 Technikum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

68 
Zasadnicza Szkoła Samochodowa nr 13 w ZS 
Samochodowych 

ul. Klonowica 14 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 
   

nowa 
   

69 Szkoła Podstawowa Nr 9 w ZS Nr 9 ul. Księznej Dąbrówski 10 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

70 Gimnazjum Nr 30 w ZS Nr 9 ul. Księznej Dąbrówski 10 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

71 Szkoła Podstawowa Nr 12 ul. Floriana Szarego 12 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

72 Gimnazjum Nr 15 ul. Floriana Szarego 12 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

73 Szkoła Podstawowa Nr 13 w ZS Nr 13 ul. Bałtycka 1A Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

74 Gimnazjum Nr 31 w ZS Nr 13 ul. Bałtycka 1A Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

75 Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Komuny Paryskiej 20 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

76 Gimnazjum Nr 5 ul. Komuny Paryskiej 20 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

77 Szkoła Podstawowa Nr 24 w ZS Nr 7 ul. Rymarska 22A Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

78 Gimnazjum Nr 33 w ZS Nr 7 ul. Rymarska 22A Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

79 Szkoła Podstawowa Nr 35 ul. Świętoborzyców 40 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

80 Gimnazjum Nr 12 ul. Świętoborzyców 40 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

81 Szkoła Podstawowa Nr 39 w ZS Nr 12 ul. Kablowa 14 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

82 Gimnazjum Nr 35 w ZS Nr 12 ul. Kablowa 14 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

83 Szkoła Podstawowa Nr 44 w ZS Nr 10 ul. Karpacka 29 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

84 Gimnazjum Nr 37 w ZS Nr 10 ul. Karpacka 29 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

85 Szkoła Podstawowa Nr 55 w ZSO Nr 3 ul. Orawska 1 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

86 X  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 3 
ul. Orawska 1 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

87 Szkoła Podstawowa Nr 65 w ZS nr 1 ul. MłodzieŜy Polskiej 9 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

88 Gimnazjum Nr 23 w ZS nr 1 ul. MłodzieŜy Polskiej 9 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

89 Gimnazjum Nr 14 w ZSO Nr 4 ul. Romera 2 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

90 XI  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 4 
ul. Romera 2 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

91 Gimnazjum Nr 16 w ZSO Nr 7 ul. Unisławy 26 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

92 XIII  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 7 
ul. Unisławy 26 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
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93 Gimnazjum Nr 17 w ZSO Nr 5 ul. Budziszyńska 2 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

94 XXIII  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 5 
ul. Budziszyńska 2 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

95 Gimnazjum Nr 46 w ZSO Nr 1 ul. Ofiar Oświęcimia 14 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

96 V  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 
ul. Ofiar Oświęcimia 14 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

97 Gimnazjum Nr 43 w ZS Nr 5 ul. HoŜa 3 Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

98 XVIII  Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 5 
ul. HoŜa 3 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

99 Gimnazjum Nr 32 w ZSO Nr 2 ul. Kopernika 16A Gimnazjum 2 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

100 XIV  Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 2 
ul. Kopernika 16A 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

101 
Gimnazjum Sportowe Nr 1 w ZCE (ZCEMiT w 
przyszłości) 

ul. HoŜa 6 Gimnazjum 1 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

102 
Technikum Zawodowe Nr 2 w ZCE (ZCEMiP - 
później) -  Technikum Morskie i Politechniczne 

ul. HoŜa 6 Technikum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

103 
I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla 
Dorosłych 

ul. HoŜa 6 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

nowa 
   

104 Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi w CKS ul. Rydla 49 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

105 
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi 
w CKS 

ul. Rydla 49 
Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

106 Szkoła Podstawowa Nr 28 w ZS Nr 11 ul. Piaseczna 40 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

107 Gimnazjum Nr 39 w ZS Nr 11 ul. Piaseczna 40 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

108 Szkoła Podstawowa Nr 74 ul. Seledynowa 50 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

109 Gimnazjum Nr 29 ul. Seledynowa 50 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

110 Szkoła Podstawowa Nr 33 w ZSS ul. Małopolska 22 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

111 Gimnazjum Dla Dorosłych w ZSS ul. Małopolska 22 Gimnazjum 1 
   

nowa 
   

112 Sportowa Szkoła Podstawowa w CKS ul. Mazurska 40 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

113 Gimnazjum Nr 22 w ZS Nr 4 ul. Kusocińskiego 3 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

114 XV  Liceum Ogólnokształcące w ZS Nr 4 
ul. Kusocińskiego 3 

Liceum 
Ogólnokształcące 

1 
   

rozbudowa 1 1 
 

115 Gimnazjum Nr 24 w ZS Nr 2 ul. Portowa 21 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

116 Technikum Kształtowania Środowiska w ZS nr 2 ul. Portowa 21 Technikum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

117 Technikum Ekonomiczne Nr 1 w ZS nr 3 ul. Sowińskiego 1 Technikum 1 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

118 Technikum Handlowe w ZS nr 3 ul. Sowińskiego 1 Technikum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

119 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w ZS nr 3 
ul. Sowińskiego 1 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 
   

nowa 
   

120 Technikum Gastronomiczne w ZS nr 6 ul. Sowińskiego 3 Technikum 1 
 

1 
 

rozbudowa 1 1 1 

121 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6 w ZS nr 6 
ul. Sowińskiego 3 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 
   

nowa 
   

122 Technikum Hotelarskie w ZS nr 6 ul. Sowińskiego 3 Technikum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

123 
Gimnazjum Specjalne nr 51 - Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy nr 1 

ul. Policka 3 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 1 
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124 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 31 - Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 

ul. Policka 3 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

125 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 - Specjalny 
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 4 

ul. Pokoju 48 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

126 

Szkoła Podstawowa nr 30 - Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Słabo 
Słyszących 

ul. Grzymińska 6 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

127 
Szkoła Podstawowa nr 22 - Specjalny Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących 

ul. Szpitalna 15 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

128 
Gimnazjum nr 56 - Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących 

ul. Szpitalna 15 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

129 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 - Zespół Szkół 
Specjalnych nr 9 

ul. Letniskowa 1 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

130 
Gimnazjum Specjalne nr 47 - Zespół Szkół 
Specjalnych nr 9 

ul. Letniskowa 1 Gimnazjum 1 
   

rozbudowa 1 1 
 

131 
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 - Zespół Szkół 
Specjalnych nr 10 

ul. Jagiellońska 61 Szkoła Podstawowa 1 
   

rozbudowa 1 1 1 

132 
Gimnazjum nr 52 w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii nr 2 

ul. Jagiellońska 58 Gimnazjum 2 1 1 
 

nowa 
   

133 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 w Zespole Szkół 
Rzemieślniczych 

ul. Chmielewskiego 19  
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 1 
 

1 nowa 
   

134 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w 
Zespole Szkół Rzemieślniczych 

ul. Chmielewskiego 19  
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 
   

nowa 
   

135 
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych nr 4 w 
Zespół Szkół Rzemieślniczych 

ul. Chmielewskiego 19 Technikum 2 
   

nowa 
   

136 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 w ZSŁ 
ul. Ku Słońcu 27/30 

Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

1 1 
 

1 nowa 
   

137 Technikum Łączności w ZSŁ ul. Ku Słońcu 27/30 Technikum 2 
   

nowa 
   

138 Technikum Uzupełniające Łączności w ZSŁ ul. Ku Słońcu 27/30 Technikum 1 
   

nowa 
   

139 Gimnazjum Specjalne nr 50 w ZSS nr 12 ul. Wielkopolska 14 Gimnazjum 1 1 1 
 

nowa 
   

140 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 67 ul. Wielkopolska 14 Szkoła Podstawowa 1 
   

nowa 
   

141 
Szkoła Podstawowa nr 29 przy Wielofunkcyjnej 
Placówce Wychowawczej w ZS nr 14 

ul. Wszystkich Świętych 
66 

Szkoła Podstawowa 1 1 1 
 

nowa 
   

142 
Gimnazjum nr 55 przy Wielofunkcyjnej Placówce 
Wychowawczej w ZS nr 14 

ul. Wszystkich Świętych 
66 

Gimnazjum 1 
   

nowa 
   

143 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2 w 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 

ul. Jagiellońska 65 Szkoła specjalna 1 1 1 
 

nowa 
   

144 Pałac MłodzieŜy - Pomorskie Centrum Edukacji Aleja Piastów 7 Pałac MłodzieŜy 4 1 
 

1 nowa 
   

145 
Szkoła Podstawowa nr 4 w MłodzieŜowym Ośrodku 
Socjoterapii nr 1 

ul. Przylesie 17 Szkoła Podstawowa 2 1 1 
 

nowa 
   

146 
Gimnazjum nr 53 w MłodzieŜowym Ośrodku 
Wychowawczym 

ul. Kamienna 22 Gimnazjum 2 1 1 
 

nowa 
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147 Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia 
Aleja Wojska Polskiego 
115 

Szkoła Podstawowa 2 1 1 
 

nowa 
   

148 Rada Osiedla Wielgowo ul. Bałtycka 35a/1 Rada Osiedla 1 1 1 
 

nowa 
   

 RAZEM 205 13 51 5     
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Węzły Główne istniejącej sieci zlokalizowane są w następujących lokalizacjach:  
• Serwerownia w budynku Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1, 
• Centrum Zarządzania Siecią przy ul. Niemierzyńskiej 17A.  

W Węzłach Głównych zlokalizowane są następujące komponenty: 
• Przełącznik szkieletowy – 2 szt. w lokalizacjach: 

o Serwerownia UM – 1 szt. Juniper EX4200, 
o CZS – 1 szt Juniper EX4200, 

• Router brzegowy Juniper J6350, 
• Firewall Juniper SRX240H, 
• Centralny System Bezpieczeństwa sieci STRM 500, 
• Aplikacja zarządzająca MAN EMS (przełączniki szkieletowe  

i dystrybucyjne) Juniper NSM, 
• System zarządzania WiMAX Serwer Cambium Networks Wireless Manager,  
• Aplikacje terminacji usług, 

o Aplikacja serwera weryfikacji/autentykacji Radius, 
o System kontroli dostępu Juniper UAC, 

• Komponenty związane z serwerem wirtualnym Platforma sprzętowa oraz VMware. 
Dodatkowo jeden z węzłów głównych jest wyposaŜony w Stanowisko dla Administratorów Sieci posiadające sprzęt i 
oprogramowanie niezbędne do realizacji zadań związanych z nadzorem, zarządzaniem i konfiguracją sieci i usług w 
niej realizowanych. Funkcjonalność poszczególnych komponentów została opisana w punkcie niŜej ( Ogólne 
właściwości funkcjonalno-uŜytkowe.) 
 

1.2 SYSTEM UTM 
Istniejące wyposaŜenie. 
W ramach realizacji pierwszego etapu budowy systemu dostarczony dostał firewall z funkcjonalnością UTM SRX240H 
firmy Juniper. Urządzenie to pełni takŜe inne funkcje takie jak routing, NAT zgodnie  
z projektem i dokumentacją sieci. Urządzenie jest wyposaŜone w licencje. 
SRX240H 

Feature name  
av_key_kaspersky_engine 2013-12-09 
anti_spam_key_sbl  2013-12-09 
idp-sig    2013-12-09 
dynamic-vpn    permanent 
ax411-wlan-ap  permanent 
appid-sig   2013-12-09 
logical-system   permanent 
wf_key_websense_ewf  2013-12-09 
idp-sig - IDP Signature 
  date-based, 2012-12-10 01:00:00 CET - 2013-12-09 01:00:00 CET 
anti_spam_key_sbl - Anti-Spam 
  date-based, 2012-12-10 01:00:00 CET - 2013-12-09 01:00:00 CET 
wf_key_websense_ewf - Web Filtering EWF 
  date-based, 2012-12-10 01:00:00 CET - 2013-12-09 01:00:00 CET 
av_key_kaspersky_engine - Kaspersky AV 
  date-based, 2012-12-10 01:00:00 CET - 2013-12-09 01:00:00 CET 
appid-sig - APPID Signature  (Application ID) 
  date-based, 2012-12-10 01:00:00 CET - 2013-12-09 01:00:00 CET 
 
 

1.3 STACJE BAZOWE. 
Istniejące wyposaŜenie. 
 WyposaŜenia istniejących stacji bazowych sieci:  
Sektory Cambium Networks PMP320 – ilości wyspecyfikowano poniŜej, 

• kontroler stacji bazowej Cambium Networks CMM4 wraz z synchronizatorem GPS, 
• szafa telekomunikacyjna, 
• antena GPS, 
• system zasilania gwarantowanego z czujnikami środowiskowymi, 
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• instalacja elektryczna wraz z pod licznikiem i zabezpieczeniami,  
• przełącznik dystrybucyjny Juniper EX4200, 
• zasilacz CMM4, 
• klimatyzacja. 

Lokalizacje istniejących stacji bazowych 
• Stacja bazowa Niedziałkowskiego 17A – 4 sektory, 
• Stacja bazowa Hrubieszowska 49 – 2 sektory, 
• Stacja bazowa Dąbska 36 – 4 sektory. 

 
 

1.4 WĘZŁY KLIENCKIE 
Istniejące wyposaŜenie 
Transmisja w obrębie węzłów klienckich odbywa się poprzez okablowanie w budynkach lub sieć WiFi. Połączenie 
między węzłami klienckimi a stacjami bazowymi jest realizowane poprzez radiowe łącze WiMAX. Stacje bazowe są 
połączone z węzłem głównym UM poprzez połączenia światłowodowe. 
W węzłach klienckich w ramach I etapu projektu zainstalowano następujące komponenty: 

• Stacja kliencka WiMAX, 
• Konstrukcja wsporcza lub maszt jeśli był niezbędny, 
• Brama usługowa SRX100 firmy Juniper oraz pojedynczy punkt dostępowy Hotspot WiFi zrealizowany za 

pomocą AX411 firmy Juniper, 
• Antena zewnętrzna do Hot Spot WiFi jeŜeli była niezbędna. 

 
 

1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia. 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa oraz wykonanie zadania 
na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez Zamawiającego, stacji bazowych, klienckich oraz rozbudowy 
węzłów głównych w ramach bezprzewodowej sieci metropolitalnej WiMAX.  
Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać: 

• Projekt i dokumentację sieci, 
• Projekt radiowo-technologiczny uwzględniający istniejące i planowane elementy, 
• Projekt drogi kablowej, jeśli jest realizowana, 
• Projekt instalacji elektrycznej, 
• Projekt konstrukcyjno-budowlany – zaleŜnie od specyfikacji danej lokalizacji, 
• Projekt propagacji sygnału radiowego uwzględniający istniejące i planowane elementy (planowanie radiowe). 

Przyjęte zostało załoŜenie, Ŝe w kaŜdym nowym obiekcie gdzie będą zainstalowane stacje klienckie będą panowały 
dobre warunki transmisji sygnału z/do stacji bazowych. Przed rozpoczęciem realizacji rozbudowy systemu 
telekomunikacyjnego opisanego w niniejszym dokumencie konieczne jest potwierdzenie przyjętego załoŜenia 
odpowiednimi pomiarami.  
WyŜej wymienione projekty, zwłaszcza planowanie radiowe, zostaną wykonane przy załoŜeniu włączenia wszystkich 
lokalizacji UM Szczecin (pkt. 1.2) ze spełnieniem minimalnych wymagań na usługi określone w pkt. 1.3.   
Szczegółowe dane umoŜliwiające zaprojektowanie systemu dla drugiego etapu rozbudowy dotyczące istniejącej sieci IP 
zawarte  w dokumencie ”DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA SZCZECIN INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO – ETAP I INFRASTRUKTURA Część II – Sieć LAN” zostaną 
przekazane Wykonawcy wybranemu w ramach postępowania przetargowego. Na etapie postepowania o zamówienie 
publiczne mogą zostać udostępnione do wglądu na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 

1.6  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
Bezprzewodowa sieć metropolitalna WiMAX zapewnia, a jej rozbudowa ma poszerzyć dostęp do usług intranetowych i 
internetowych dla jednostek podległych Urzędowi Miasta, oraz bezprzewodowy (Hotspot) dostęp do Internetu. W 
szczególności nastąpi rozbudowa, zwiększenie zasięgu działania, sieci Hot Spot w szkołach. Dodatkowo, przez dostawę 
dodatkowego systemu bezpieczeństwa sieci, zostanie zwiększona wydajność rozwiązania UTM.  
Zgodnie z zestawieniem lokalizacji w tabeli w punkcie 1.1 część lokalizacji zostanie rozbudowana  
o dodatkowe punkty dostępowe WiFI (Access Point). Lokalizację konkretnych punktów dostępowych naleŜy 
kaŜdorazowo uzgodnić z zarządzającym daną jednostką oraz uwzględnić uruchomione punkty dostępowe w pierwszym 
etapie projektu. Celem jest zwiększenie zasięgu działania sieci WiFi. Konieczne jest zapewnienie jednolitej 
funkcjonalności w ramach całej lokalizacji: np. jeden SSID dla danego typu usługi (zdefiniowanych poniŜej) dla 
wszystkich punktów dostępowych, takie same polityki bezpieczeństwa. System bezprzewodowy powinien być 
zarządzany centralnie i zintegrowany z istniejącymi systemami zarządzania siecią i bezpieczeństwem dostarczonymi w 
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pierwszym etapie projektu. 
Celem nadrzędnym rozbudowy sieci jest stworzenie warunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w mieście 
Szczecin. Łączność radiowa nowych jednostek powinna zostać zrealizowana poprzez jeden kanał dupleksowy 3,5 MHz 
nr 23 (podział UKE), którego Urząd Miasta Szczecin jest właścicielem, z pasma częstotliwości: 3,4 - 3,6 GHz. Nowo 
instalowane urządzenia WiMAX muszą być kompatybilne z istniejącym systemem autentykacji i zarządzania WiMAX.  
Przyłączenie wybudowanych w poprzednim etapie projektu jednostek moŜe odbyć się poprzez istniejące urządzenia 
WiMAX przy zachowaniu wszystkich wymagań z pkt. 1.3  
Do projektu przyjęto załoŜenie, Ŝe w sieci będą oferowane następujące usługi dedykowane dla węzłów końcowych sieci 
WiMAX.  
 
1. Usługa dostępu do Intranetu UM  (nazwa robocza: UMinet) Dostęp do Intranetu UM jest podstawowym 
zadaniem sieci będącej przedmiotem tego dokumentu. Usługi dostępne w Intranecie UM to głównie serwisy oparte na 
interfejsie WWW, dzięki czemu zapotrzebowanie na pasmo nie jest zbyt wygórowane. W przypadku tej usługi istotnym 
aspektem jest kwestia bezpieczeństwa i regulacji dostępu. Zgodnie z załoŜeniami jest to najwaŜniejsza usługa na 
kaŜdym z węzłów i jako taka powinna ona otrzymać najwyŜszy priorytet oraz gwarantowane pasmo. Pod względem 
terminacji zakłada się, Ŝe zadaniem rozbudowy sieci jest jedynie podłączenie zdalnych węzłów do istniejącej 
infrastruktury UMinet w węźle centralnym UM (pl. Armii Krajowej 1). 
2. Usługa dostępu do Internetu dla pracowników jednostki (nazwa robocza: Internet) Większość jednostek 
posiada w chwili obecnej dostęp do Internetu zapewniany przez niezaleŜnego operatora, najczęściej komercyjnego. 
Dlatego w miarę dostępności pasma naleŜy planować zastępowanie komercyjnych dostawców własną usługą. W takim 
wypadku Urząd Miasta zamierza zapewnić łącze do Internetu za pośrednictwem swojego głównego węzła. Aby 
obsłuŜyć wzrost ruchu, jaki moŜe nastąpić w wyniku zwiększenia ilości uŜytkowników korzystających z Internetu, 
węzeł główny UM jest wyposaŜony w dedykowany router / serwer dostępowy pozwalający na terminację w/w ruchu. 
Warto zauwaŜyć, iŜ w przypadku powyŜszej usługi naleŜy zapewnić podstawowe logowanie zdarzeń oraz retencję 
danych przy opisywanej rozbudowie naleŜy rekonfigurować sprzęt  
i oprogramowanie zgodnie z istniejącym schematem.  
3. Usługa publicznego dostępu do Internetu dla klientów jednostki oraz bezprzewodowy dostęp do 
Internetu  (nazwa robocza: Hot Spot). Publiczny dostęp do Internetu na terenie jednostki ma być zapewniony przez 
standard WiFi (tzw. Hotspot). Usługa publicznego dostępu do internetu charakteryzuje się specyficznymi wymaganiami 
odnośnie sposobu terminacji ruchu, takimi jak: szczegółowe logowanie zdarzeń (czas, adres MAC komputera, IP 
źródłowe, IP docelowe, itd.) zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE oraz odpowiedzią UKE na nasz wniosek- pełna 
retencja danych, czasowe ograniczanie dostępu do usługi dla klientów korzystających z WiFi, przy rozbudowie system 
logowania się do sieci oraz wszelkie logowanie zdarzeń musi być jednolite z istniejącym i w pełni spójne z istniejącym 
systemem zarządzania. 
W ramach pasma przypadającego na planowaną pojedynczą 4-sektorową stację bazową WiMAX powinny zostać 
udostępnione usługi: 

• Dostępu do Intranetu UM (UMinet) – gwarantowane minimalne pasmo z najwyŜszym priorytetem 384/128 
kb/s, 

• Dostępu do Internetu dla pracowników jednostki – gwarantowane minimalne pasmo  
z niskim priorytetem 128/64 kb/s, 

• Dostęp do Internetu dla pozostałych uŜytkowników – najniŜszy priorytet, bez gwarancji pasma.  
W celu zapewnienia logicznej separacji poszczególnych usług i podsieci naleŜy wykorzystać standard IEEE 802.1q. 
Schemat logiczny sieci WiMAX przedstawia ilustracja nr 1. 
Sposób i miejsce włączenia poszczególnych stacji klienckich WiMAX oraz zakres i sposób włączenia do systemu 
dodatkowych punktów dostępowych sieci WiFi określony będzie na etapie projektu sieci  
z uwzględnieniem infrastruktury sieciowej zrealizowanej w ramach pierwszego etapu projektu. 
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Ilustracja nr 1: Schemat logiczny sieci 
Połączenia między węzłami klienckimi, stacjami bazowymi a węzłami głównymi pokazane zostało na ilustracji nr 2. 

 
Ilustracja nr 2: Schemat fizyczny sieci 
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1.7 WYMAGANE FUNKCJONALNOŚCI DLA PRZEWIDYWANEGO ROZWIĄZANIA 
WIMAX 

 
Dla realizacji rozbudowy sieci WiMAX na potrzeby UM Szczecin wymagane jest zastosowanie najnowszej technologii 
zgodnej ze standardem 802.16e. Główną funkcjonalnością, która została wprowadzona w tym nowym standardzie 
WiMAX jest mobilność stacji klienckich. Dla świadczenia uprzednio wyspecyfikowanych usług UM Szczecin 
potrzebuje jedynie rozwiązania stacjonarnego, nie jest więc konieczna mobilność uŜytkowników. Wymaga się, aby 
rozbudowa opierała się o urządzenia kompatybilne z istniejącym systemem zarządzania, synchronizacji i autentykacji 
sieci WiMAX, dodanie nowych urządzeń WiMAX do istniejącej sieci wymaga równieŜ doposaŜenia systemu 
zarządzania WiMAX w odpowiednie licencje.  
Technologia 802.16e oprócz mobilności niesie ze sobą równieŜ takie funkcjonalności jak S-OFDMA, H-ARQ, MIMO 
Matrix B. Mechanizmy te z jednej strony wpływają na zwiększenie przepływności, natomiast z drugiej przyczyniają się 
do zwiększonej odporności na zakłócenia zewnętrzne oraz szybszą korekcję błędów transmisyjnych. Dzięki 
zastosowaniu wszystkich tych mechanizmów i zastosowaniu rozwiązania 802.16e moŜliwe jest bardzo racjonalne 
gospodarowanie dostępnym w projekcie pasmem. NaleŜy pamiętać, Ŝe planujemy rozbudowę istniejącego systemu  4 
fizycznymi sektorami radiowymi dysponując tylko jednym dupleksowym kanałem 3,5 MHz. System WiMAX 802.16e 
moŜe pracować jedynie w trybie dupleksu czasowego (TDD - ang. Time Division Duplex). Dupleks czasowy TDD jest 
to dupleks, w który transmisja odbywa się na tej samej częstotliwości  
z podziałem czasu na transmisję w górę i w dół. Rozwiązanie takie zmniejsza koszty sprzętu i pozwala na lepsze i 
efektywne wykorzystanie częstotliwości, szczególnie do transmisji danych internetowych, które cechują się asymetrią w 
podziale na transmisję „w górę” oraz „w dół” sieci. 
RównieŜ z uwagi na rodzaj transmisji, jak i dostępny tylko jeden kanał dupleksowy, w Projekcie rozbudowy moŜe 
zostać przyjęty tylko wariant wykorzystania dupleksu czasowego TDD. 
Większość systemów radiowych do poprawnej pracy wymaga bezpośredniej widoczności optycznej - LOS (Line of 
Sight), jednak system WiMAX moŜe pracować bez widoczności - NLOS (Non Line of Sight) w zaleŜności od 
uwarunkowań terenowych i zabudowań. 
Praca sieci WiMAX bez widoczności optycznej (NLOS) jest moŜliwa dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik, 
takich jak OFDMA, MIMO, czy modulacja adaptacyjna, które pozwalają na prawidłowy odbiór nawet w przypadku, 
gdy do nadajnika dociera wiele sygnałów, które na drodze propagacji uległy odbiciom, dyfrakcji i rozproszeniu. Ma to 
szczególnie duŜe znaczenie w tym przypadku, czyli w terenie silnie zurbanizowanym, gdzie występuje wiele odbić i 
mamy do czynienia  
z bardzo trudnymi warunkami propagacji. 
NaleŜy jednoznacznie stwierdzić, Ŝe kaŜdy taki przypadek trzeba sprawdzić w działaniu tzn. zestawić link na kilka dni z 
uruchomionym testem transmisji, co pozwoli stwierdzić czy dana instalacja spełnia wymogi stawiane poprawności 
działania systemu. NaleŜy takŜe wykonać odpowiednie obliczenia podziału czasowego i transmisji względem 
uzyskanych modulacji terminali na kaŜdym z sektorów. 
NaleŜy jednoznacznie stwierdzić, Ŝe takie systemy bezprzewodowe jak WiMAX wymagają wykonania rzetelnego 
planowania radiowego bazującego na nowoczesnych metodach symulacji komputerowej. Projekt taki powinien być w 
kolejnych etapach budowy sieci WiMAX weryfikowany na podstawie pomiarów wykonywanych w terenie. Tym 
bardziej jest to istotne w przypadku budowy czy rozbudowy sieci WiMAX w środowisku miejskim, co ma miejsce 
właśnie w przypadku inwestycji UM Szczecin. Planowanie radiowe na rozbudowę systemu WiMAX będącego 
przedmiotem tej inwestycji musi zawierać istniejące i planowane urządzenia, aby sprawdzić ewentualne zakłócenia 
wewnątrz-systemowe oraz obciąŜenia sektorów. 
 

1.8 STACJA BAZOWA WIMAX 
Stacja bazowa WiMAX jest urządzeniem pozwalającym na realizację bezprzewodowych połączeń  
w topologii punkt-wielopunkt od lokalizacji stacji bazowej do wyniesionych stacji klienckich. Transmisja 
bezprzewodowa realizowana jest zgodnie z nowoczesnym standardem 802.16e w paśmie licencjonowanym (np. 3,5 
GHz). W skład kaŜdej ze stacji bazowej wchodzą zazwyczaj: anteny, urządzenia zewnętrzne ODU oraz urządzenia 
wewnętrzne IDU. 
Stacja bazowa WiMAX jest punktem agregującym ruch z poszczególnych stacji klienckich, które są do niej 
zarejestrowane oraz pozwala na świadczenie dla klientów róŜnorodnych usług transmisji danych z wysoką jakością. 
 

1.9 STACJA KLIENCKA WIMAX 
Stacja kliencka WiMAX (CPE – Customer Premise Equipment) jest urządzeniem montowanym  
w lokalizacji klienta. Urządzenie to pozwala na zwiększenie zasięgu świadczenia szerokopasmowych usług transmisji 
danych oraz dostępu do Internetu poprzez komunikację drogą bezprzewodową ze stację bazową WiMAX. 
Stacja kliencka WiMAX udostępnia interfejs fizyczny umoŜliwiający podłączenie urządzeń końcowych klienta typu 
komputer PC, switch, router itp. poprzez port 100BaseT. W skład kaŜdej ze stacji klienckiej wchodzą zazwyczaj: 
urządzenia zewnętrzne ODU wraz ze zintegrowaną anteną oraz urządzenia wewnętrzne IDU - zasilacz. 
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1.10 SYSTEM ZARZĄDZANIA WIMAX 
System zarządzania WiMAX zainstalowany w systemie pozwala na monitorowanie i zarządzanie wszystkimi 
elementami sieci WiMAX z jednego punktu. UmoŜliwia on kolekcjonowanie na bieŜąco statystyk i parametrów z 
obsługiwanych urządzeń. Dzięki tym danym administrator sieci jest w stanie stwierdzić czy poszczególne urządzenia 
funkcjonują prawidłowo oraz pozwala na przedsięwzięcie odpowiednich działań naprawczych. Jest to niezbędny 
element pomagający utrzymać sieć WiMAX we właściwej kondycji. 
W skład istniejącego systemu zarządzania WiMAX wchodzi zaawansowana aplikacja wyszczególniona w pkt. 1.1.1 
oraz serwer wirtualny, na którym stacjonuje to oprogramowanie. 
 

1.11 SIEĆ SZKIELETOWA I DYSTRYBUCYJNA 
W opisie poniŜej podano typy poszczególnych urządzeń zastosowanych w ramach realizacji budowy pierwszego etapu 
systemu. Szczegółowe dane dotyczące sposobu realizacji sieci IP w postaci dokumenty ”DOKUMENTACJA 
POWYKONAWCZA SZCZECIN INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO – ETAP I 
INFRASTRUKTURA Część II – Sieć LAN” zostaną przekazane wybranemu w ramach postępowania przetargowego 
Wykonawcy. Na etapie postepowania o zamówienie publiczne mogą zostać udostępnione do wglądu na pisemny 
wniosek Wykonawcy. 
 

1.12 ARCHITEKTURA LOGICZNA 
Topologia szkieletu sieci jest przedstawiona na rysunku poniŜej: 
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Ilustracja nr 3: Topologia szkieletu sieci 
 

 
Ilustracja nr 3: Architektura Stacji Ko ńcowej WiMAX  
 

1.13 PRZEŁĄCZNIK SZKIELETOWY 
Przełączniki szkieletowe (EX4200 firmy Juniper) są połączone łączami światłowodowymi pracującymi w standardzie 
Ethernet z przełącznikami dystrybucyjnymi (EX4200 firmy Juniper) ulokowanymi  
w stacjach bazowych. Zapewnią one transmisję danych pomiędzy stacjami bazowymi a urządzeniami podłączonymi do 
szkieletu sieci. Zainstalowane są dwa przełączniki szkieletowe ulokowane w węzłach głównych. 
Do przełączników szkieletowych są podłączone odpowiednio: 

• Przełączniki dystrybucyjne, 
• Serwer wirtualny, 
• Firewall (SRX 240H firmy Juniper), 
• Centralny system bezpieczeństwa sieci (STRM500II firmy Juniper), 
• System kontroli dostępu do sieci (IC4500 firmy Juniper). 

Połączenia Ethernet pomiędzy switchami są wykonane z przepływnością 1Gb/s. 
 

1.14 PRZEŁĄCZNIK DYSTRYBUCYJNY 
Przełączniki dystrybucyjne zapewniają transmisję danych pomiędzy stacjami bazowymi WiMAX  
a przełącznikami szkieletowymi sieci i wszystkimi urządzeniami podłączonymi do nich. 
Połączenia do szkieletu sieci są zrealizowane kablami światłowodowymi. 
Połączenia Ethernet pomiędzy switchami są wykonane z przepływnością  1Gb/s. 
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1.15 ROUTER BRZEGOWY 
Router Brzegowy (J6350 firmy Juniper) jest to urządzenie, do którego są podłączeni operatorzy telekomunikacyjny 
dostarczający usługę dostępu do Internetu. Od strony Internetu urządzenie podłączone jest do operatorów. Po stronie 
sieci WiMAX router brzegowy podłączony jest do Firewall’a. 
 

1.16 FIREWALL 
Firewall SRX240 jest to system sprzętowej i programowej ochrony przed niepowołanym dostępem do sieci. System 
firewall  oferuje zintegrowany zaawansowane mechanizmy switchingu, routingu  
i bezpieczeństwa. System  charakteryzuje następujące cechy: 

• interfejsy Gigabit Ethernet, moŜliwość rozbudowy o porty optyczne i typowe porty WAN, 
• mechanizm Intrusion Prevention, 
• antywirus, 
• antyspam, 
• filtrowanie stron WWW, 
• content filtering (rozszerzenia plików, MIME), 
• sprzętowa akceleracja IPS i AV, 
• pełny zakres protokołów routingu dynamicznego (RIP, OSPF, IS-IS, BGP, protokoły multicast), MPLS, 
• klient VPN w sposób automatyczny instalowany na stacjach uŜytkowników. 

 
Urządzenie to jest zainstalowane pomiędzy routerem brzegowym a przełącznikami szkieletowymi. Urządzenie jest 
podłączone do routera brzegowego. 
W ramach drugiego etapu budowy systemu planuje się rozbudowę firewall przez dostawę urządzeń  
o większej wydajności z funkcjami UTM.  
 

1.17 CENTRALNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SIECI 
Centralny System Bezpieczeństwa sieci umoŜliwia zarządzanie bezpieczeństwem sieci. System realizuje funkcje: 
Security Information and Events Management (SIEM) i Network Behavior Anomalny Detection (NBAD) oraz 
utrzymuje centralne repozytorium logów. 
Zastosowano urządzenia i aplikacje: Juniper STRM500II wyposaŜone w licencje: 
Active Log Source Limit: 250 
Events per second threshold: 250 
Flows per inerval: 7500 
User limit: 500 
Network Object Limit: 1000 
 

1.18 APLIKACJA ZARZĄDZANIA I MONITOROWANIA SIECI 
Aplikacja zarządzania i monitorowania sieci umoŜliwia scentralizowane zarządzanie eksploatacją następujących 
urządzeń: 

• Router brzegowy, 
• Firewall, 
• Centralny System bezpieczeństwa sieci, 
• Przełączniki szkieletowe, 
• Przełączniki dystrybucyjne, 
• Bramy usługowe stacji klienckiej, 
• Punkt dostępowy Hotspot WiFi. 

Aplikacja daje moŜliwość dokładnego konfigurowania polityk oraz kompleksowe narzędzia monitoringu, sygnalizacji i 
analiz ich przestrzegania.  
System zarządzania i monitorowania sieci jest zainstalowany na serwerze wirtualnym. Zastosowano aplikację Juniper 
NSMXpress oraz Zenos. 
 

1.19 TERMINACJA USŁUG 
1.19.1 APLIKACJA SERWERA WERYFIKACJI I AUTENTYKACJI 

Zadaniem tej aplikacji jest wysłanie zapytania do uŜytkownika próbującego zalogować się do sieci. UŜytkownik jest 
proszony o wpisanie identyfikatora i hasła. Aplikacja stanowi bazę istniejących uŜytkowników wraz z hasłami i 
odpowiednią polityką zarządzania hasłami. Aplikacja współpracuje  
z Systemem Kontroli Dostępu do Sieci Juniper IC4500. 
 

1.19.2 SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU DO SIECI 
System zarządza procesem dostępu do zasobów sieciowych przez cały okres jego trwania poczynając od procesu 
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logowania. Urządzenie działa we współpracy z Aplikacją Serwera Autentykacji  
i Weryfikacji, przełącznikami szkieletowymi i dystrybucyjnymi oraz Bramami Usługowymi Stacji Klienckich.  
 

1.20 BRAMA USŁUGOWA STACJI KLIENCKIEJ  
Brama usługowa (SRX100 firmy Juniper) oferuje zintegrowane zaawansowane mechanizmy switchingu, routingu i 
bezpieczeństwa, które pozwalają uŜytkownikom podłączyć się za jej pośrednictwem do sieci WiMAX. Urządzenie to 
zainstalowane jest w węźle klienckim sieci  
i podłączone do stacji klienckiej WiMAX. 
Funkcjonalność bramy usługowej umoŜliwia zorganizowanie kilku niezaleŜnych sieci lokalnych LAN  
z dowolną adresacją IP jednocześnie zapewniając separacją poszczególnych sieci (np. Intranet UM, LAN szkolny, sieć 
publiczna). Dodatkowo moŜliwa jest autentykacja wszystkich uŜytkowników sieci oraz kontrola dostępu. Urządzenie 
posiada funkcjonalność firewall i zgodnie z ustaloną polityką prowadzi kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami 
sieci (strefami bezpieczeństwa).  
Zaawansowana funkcjonalność bramy usługowej wynika z potrzeby zrealizowania sieci lokalnych  
w lokalizacjach klienckich, zapewnienia bezpieczeństwa tym sieciom oraz uniemoŜliwienia zakłócenia pracy sieci 
dostępowej i szkieletowej przez nieuprawnione działania uŜytkowników. 
Brama usługowa jest zarządzana za pośrednictwem Aplikacji Zarządzania i Monitorowania Sieci. Do urządzenia 
podłączane jest jedno lub (w kolejnym etapie rozbudowy) więcej urządzeń Access Point WiFi (w pierwszym etapie jest 
to AX411 firmy Juniper). Urządzenie to tworzy Hotspot do, którego przez radio mogą logować się urządzenia pracujące 
w obiekcie.  
W ramach Bram Usługowych dla rozbudowy zdefiniowano dwa typy urządzeń: Typ A i Typ B opisane w pkt 
2.1.2.3 i 2.1.2.4. Funkcje spełniane w systemie przez bramy dostępowe pozostają bez zmian. 
 

1.21 PUNKT DOSTĘPOWY HOTSPOT WIFI 
Urządzenie (w pierwszym etapie jest to AX411 firmy Juniper) umoŜliwia podłączenie do sieci za pośrednictwem 
urządzeń WiFi pracujących w standardzie 802.11a/b/g/n. Urządzenie jest wyposaŜone w podwójny dwupasmowy 
odbiornik i w pełni zarządzane przez Bramę Usługową stacji klienckiej. 
 
W rozdziale drugim opisane zostały wymagania szczegółowe na opisane wyŜej komponenty sieciowe i ich 
funkcjonalności, które maja być dostarczone w ramach rozbudowy. 
 
 

 
część 2  
 

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technicznych 

1.1 Urządzenia sieci WiMAX 
1.1.1 WYMAGANIA DLA STACJI BAZOWEJ WIMAX 

Stacja bazowa musi spełniać poniŜsze wymagania techniczne oraz musi posiadać wszystkie funkcjonalności zgodne ze 
standardem 802.16e. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe dostarczany sprzęt musi być kompatybilny ze sprzętem i oprogramowaniem 
zakupionym w I etapie realizacji projektu: 

• praca w zakresie częstotliwości 3,4 – 3,6 GHz w trybie dupleksu TDD na częstotliwości kanału 23 o szerokości 
3,5 MHz, 

• sektor stacji bazowej musi posiadać moŜliwość pracy w kanałach 3,5 MHz i 7 MHz, 
• obsługa modulacji uplink/downlink: 64QAM 5/6, 64QAM 3/4, 64QAM 2/3, 64QAM 1/2, 16QAM 3/4, 16QAM 

1/2, QPSK 3/4, QPSK ½, 
• budowa stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów kaŜdy o pokryciu 90 stopni, 
• anteny dwupolaryzacyjne (polaryzacja H i V), 
• technika MIMO Matrix A i MIMO Matrix B, 
• wymagane funkcjonalności:  

o Dynamic Modulation, 
o BE Scheduling, 
o NRT-VR Scheduling, 
o ERT-VR Scheduling, 
o RT-VR Scheduling, 
o UGS Scheduling, 
o Packet Prioritization, 
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o MIR/CIR, 
o Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ), 
o Packing & Fragmentation, 
o Static Frame Zone Boundaries, 
o Network Entry, 
o QoS Scheduler, 
o IP CS, 
o Ethernet CS, 

• zgodność ze specyfikacją 802.16e w zakresie połączeń stacjonarnych (funkcjonalność mobilności nie jest 
wymagana), 

• obsługa 802.1q, 
• rozwiązanie w wersji zintegrowanej w obudowie typu kompaktowego (architektura full-outdoor), 
• liczba stacji klienckich nie mniejsza niŜ 400 na stację bazową, 
• interfejs sektora stacji bazowej 100BaseT lub 100/1000BaseT, 
• synchronizacja stacji bazowej sygnałem GPS, 
• obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres IP, numer portu, 
• obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, 
• zarządzania i konfiguracja poprzez wbudowany serwer WWW, SNMP (w wersji co najmniej 2c) oraz 

dedykowany system zarządzania NMS, 
• podłączenie sektora poprzez jeden kabel sieciowy kat. 5 przenoszący zasilanie (PoE), transmisję do kaŜdego z 

sektorów stacji bazowej na odległość co najmniej 100m, 
• kompatybilność z istniejącym systemem zarządzania WiMAX, 
• temperatura pracy urządzeń ODU (-40° C to +55° C), 
• moŜliwość realizacji połączeń stacjonarnych bez konieczności stosowania serwera ASN-Gateway, 
• zgodność z wymogami zasadniczymi CE, 

Wraz z produktem wymagane jest: 
• dostarczenie opieki technicznej  
• zapewnienie funkcjonalności routingu BGP (niezbędne licencje), 

Opieka powinna zawierać:  
• wsparcie techniczne świadczone telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz zdalnie poprzez sieć internet 

przez Wykonawcę lu przez producenta lub polskiego dystrybutora sprzętu,, 
• wymianę i skonfigurowanie koniecznych funkcjonalności w urządzeniu zastępczym na czas naprawy 

uszkodzonego sprzętu w czasie 48 godzin od czasu zgłoszenia usterki, 
• dostęp do nowych wersji oprogramowania,  
• dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 

 
1.1.2 STACJE KLIENCKIE WIMAX 
Terminal kliencki WiMAX musi posiadać wszystkie funkcjonalności zgodne ze standardem 802.16e. NaleŜy zaznaczyć, 
Ŝe dostarczany sprzęt musi być kompatybilny ze sprzętem i oprogramowaniem zakupionym w I etapie realizacji 
projektu.  
Do zapewnienia dobrej jakości sygnału naleŜy wybrać tylko terminale z zewnętrznym ODU  
i zintegrowaną anteną. 
Wymagania dla terminala klienckiego WiMAX: 

• praca w zakresie częstotliwości 3,4 – 3,6 GHz w trybie dupleksu TDD, 
• moŜliwość pracy w kanałach 3,5 MHz i 7 MHz, 
• obsługa modulacji uplink/downlink: 64QAM 5/6, 64QAM 3/4, 64QAM 2/3, 64QAM 1/2, 16QAM 3/4, 16QAM 

1/2, QPSK 3/4, QPSK ½, 
• zgodność ze specyfikacją 802.16e w zakresie połączeń stacjonarnych (funkcjonalność mobilności nie jest 

wymagana), 
• osprzęt kompatybilny ze stacją bazową, 
• obsługa 802.1q, 
• rozwiązanie dostępne w wersji ze zintegrowaną anteną dwupolaryzacyjną oraz w wersji pozwalającej na 

podłączenie zewnętrznej anteny, 
• interfejs stacji klienckiej 100BaseT, 
• obsługa klasyfikacji ruchu: IEEE 802.1p, DSCP, adres IP, numer portu, 
• obsługa minimum 7 poziomów priorytetów ruchu, 
• zarządzania i konfiguracja poprzez wbudowany serwer WWW, SNMP (w wersji co najmniej 2c) oraz 

dedykowany system zarządzania NMS, 
• pobór mocy ze stacji klienckiej nie większy niŜ 15 Watt, 
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• stacje klienckie powinny posiadać moŜliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji bazowych w 
przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji bazowej, 

• stacja kliencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla sieciowego kat. 5, 
• zasilanie PoE, 
• temperatura pracy urządzeń ODU (-40° C to +55° C), 
• zgodność z wymogami zasadniczymi CE, 
1. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej waŜnej przez okres pięciu lat.  

o Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie, pocztą 
elektroniczną oraz zdalnie poprzez sieć internet przez Wykonawcę lub przez 
producenta lub polskiego dystrybutora sprzętu,, 

o wymianę i skonfigurowanie koniecznych funkcjonalności w urządzeniu zastępczym na 
czas naprawy uszkodzonego sprzętu w czasie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
usterki, 

o dostęp do nowych wersji oprogramowania, 
o dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 

 
1.1.3 SYSTEM ZARZĄDZANIA WIMAX 
Zainstalowany juŜ system zarządzania WiMAX Cambium Networks Wireless Manager wymaga rekonfiguracji i 
dodania nowych elementów sieci zgodnie z istniejącym modelem zarządzania siecią WiMAX UM Szczecin. Aby 
moŜliwe było dodanie nowych elementów aktywnych do oprogramowania naleŜy zapewnić niezbędne licencje. 
 

1.2 SIEĆ SZKIELETOWA I DYSTRYBUCYJNA 
1.2.1 FIREWALL 

Rozbudowa Firewall'a  polega na dostawie dodatkowego wydajnego systemu firewall. System ten będzie musiał 
pracować w trybie wysokiej dostępności (HA) czyli w konfiguracji dwóch urządzeń. Podstawowym zadaniem 
dostarczanego firewall będzie realizacja funkcji UTM dla całości sieci. 
Wymagania na dostarczane rozwiązanie Firewall: 

• Firewall musi być dostarczony jako dwa dedykowane urządzenia sieciowe w postaci chassis  
o wysokości 2 U kaŜde przystosowane do montaŜu w szafie rack 19”, wyposaŜone w wentylatory oraz dwa 
źródła zasilania AC. Urządzenia musza być skonfigurowane do pracy w trybie wysokiej dostępności HA, 

• Firewall musi posiadać wymienne karty z modułem kontrolującym pracę urządzenia, karty  
z interfejsami sieciowymi oraz sloty na dodatkowe karty wspomagające obsługę aplikacji, 

• Zarządzanie i konfiguracja firewalla przez administratorów musi być realizowana przez moduł kontrolny. 
System operacyjny firewalla musi być instalowany i uruchamiany na module kontrolnym. Moduł kontrolny 
musi odpowiadać za sterowanie i monitorowanie pracy komponentów firewalla. Ruch tranzytowy 
uŜytkowników przechodzący przez firewall nie moŜe być przesyłany przez moduł kontrolny. Moduł 
kontrolny musi być wyposaŜony w co najmniej 2 GB pamięci RAM, pamięć Compact Flash 2 GB oraz port 
konsoli. Moduł kontrolny musi posiadać slot USB przeznaczony do podłączenia dodatkowego nośnika 
danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego firewalla z nośnika danych 
podłączonego do slotu USB na module kontrolnym, 

• System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać  
w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od 
płaszczyzny przetwarzania ruchu uŜytkowników, m.in. moduł rutingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras 
rutingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania pakietów, odpowiedzialnego 
za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. System operacyjny 
firewalla musi śledzić stan sesji uŜytkowników (stateful processing), tworzyć i zarządzać tablicą stanu sesji, 

• Urządzenie musi być wyposaŜone w nie mniej niŜ, cztery wbudowane interfejsy Ethernet 10/100/1000 (gotowe 
do uŜycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów i licencji) oraz 8 slotów na dodatkowe karty z 
modułami interfejsów. Urządzenie musi być dodatkowo wyposaŜone w dodatkowe karty z modułami 
interfejsów: minimum 24 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Cooper oraz 12 interfejsami SFP z 
wkładkami światłowodowymi 1 GB/s, dla włókien jednomodowych o długości łącza do 10 km, na długość 
fali 1310 nm i porcie fizycznym w standardzie LC/PC, 

• Urządzenie musi zapewniać rozbudowę do co najmniej 52 interfejsów sieciowych (dobieralnych spośród 
Gigabit Ethernet, E1). Urządzenie musi posiadać moŜliwość obsługi kart zgodnych z IEEE 802.1af (Power 
over Ethernet), 

• Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, wykonując 
kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niŜ 128 strefami bezpieczeństwa z wydajnością 
nie mniejszą niŜ 2.5 Gb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niŜ 800 000 
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pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłuŜyć nie mniej niŜ 512 000 równoległych 
sesji oraz zestawić nie mniej niŜ 30 000 nowych połączeń/sekundę, 

• Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w 
konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany sprzętowo. Firewall musi 
obsługiwać nie mniej niŜ 3 000 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o przepustowości nie mniej 
niŜ 1.5 Gb/s, 

• Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP klientów i 
serwerów, protokoły i usługi sieciowe, uŜytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz metody 
rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umoŜliwiać zdefiniowanie nie mniej niŜ 8 000 reguł polityki 
bezpieczeństwa, 

• Firewall musi posiadać moŜliwość uruchomienia funkcji wykrywania i blokowania ataków intruzów (IPS, 
intrusion prevention) realizowanej sprzętowo. System zabezpieczeń musi w takim przypadku identyfikować 
próby skanowania, penetracji i włamań, ataki typu exploit (poziomu sieci i aplikacji), ataki destrukcyjne i 
destabilizujące (D)DoS oraz inne techniki stosowane przez hakerów. Ustalenie blokowanych ataków 
(intruzów, robaków) musi odbywać się w regułach polityki bezpieczeństwa. System firewall musi umoŜliwiać 
realizację zadań IPS z wydajnością nie mniejszą niŜ 1 Gb/s. Baza sygnatur IPS musi być utrzymywana i 
udostępniana przez producenta urządzenia firewall. Baza sygnatur ataków musi być aktualizowana przez 
producenta codziennie, 

• Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać moŜliwość uruchomienia wbudowanego modułu kontroli 
antywirusowej wykonującego inspekcję poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP), FTP oraz HTTP. 
Włączenie kontroli antywirusowej nie moŜe wymagać dodatkowego serwera Kontrola antywirusowa musi 
być realizowana sprzętowo z wydajnością nie mniejszą niŜ 350 Mb/s dla ruchu HTTP. Musi istnieć 
moŜliwość wyboru działania mechanizmu kontroli antywirusowej w trybie sprzętowym i programowym, 

• Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać moŜliwość uruchomienia wbudowanego modułu kontroli 
antyspamowej działającego w oparciu o mechanizm blacklist. Włączenie kontroli antyspamowej nie moŜe 
wymagać dodatkowego serwera, 

• Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać moŜliwość uruchomienia wbudowanego modułu filtrowania stron 
WWW w zaleŜności od kategorii treści stron. Włączenie filtrowania stron WWW nie moŜe wymagać 
dodatkowego serwera, 

• Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego rutingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi 
obsługiwać nie mniej niŜ 64 peer’ów BGP i nie mniej niŜ 800 000 prefiksów BGP (w RIB). Urządzenie musi 
umoŜliwiać skonfigurowanie nie mniej niŜ 60 wirtualnych ruterów oraz 3500 sieci VLAN z tagowaniem 
802.1Q, 

• Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS – wygładzanie 
(shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi odbywać się na 
podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów  
z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla róŜnych klas ruchu. 
Urządzenie musi posiadać zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu 
przeciąŜeń w kolejkach, 

• Firewall musi posiadać moŜliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń 
Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Passive lub Active/Active z 
synchronizacją konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się 
odbywać przezroczyście dla sesji ruchu uŜytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi 
monitorować i wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz 
łączy sieciowych. Wymagane jest dostarczenie dwóch urządzeń do pracy w konfiguracji HA, 

• Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz  
z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać 
moŜliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania  
i monitorowania pochodzący od tego samego producenta, 

• Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu  
i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niŜ  
5 poprzednich, kompletnych konfiguracji, 

• Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być świadczone są 
w języku polskim. 

Po rozbudowie system w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, dostarczone w ramach projektu „Szczecin 

Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Etap I - Infrastruktura” urządzenie SRX240H nie będzie realizowało juŜ 
funkcji firewalla, a jego rola zostanie ograniczona do funkcji routingu i NAT dla przedmiotowej sieci. 
W związku z czym dostawa i instalacja urządzeń firawall musi obejmować przeniesienie konfiguracji z dotychczas 
pracujących w sieci urządzeń klasy UTM SRX240H oraz SONICWALL 6500  
Zakres konfiguracja którą naleŜy przenieść to: 

1) z SONICWALL 6500 
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• przeniesienie reguł NAT ok. 160,  
• przeniesienie reguł routingu ok 20, 
• przeniesienie ustawień VPN związane z załoŜeniem ok. 100 uŜytkowników włącznie z przypisaniem 

indywidualnych adresów IP,  
• konfiguracja serwera DHCP, 
• przeniesoienie reguł firewall ok 200, 
• konfiguracji interfejsów sieciowych I wirtualnych interfejsów sieciowych ok. 15, 
• strefy  bezpieczeństwa ok. 10 wraz  z ich konfiguracją, 
• obiekty usług ok. 300, 
• obiekty adresów ok. 300. 

2) z SRX240 
• konfiguracji interfejsów sieciowych I wirtualnych interfejsów sieciowych ok. 20, 
• strefy  bezpieczeństwa ok. 10 wraz  z ich konfiguracją, 
• przeniesienie reguł NAT ok. 20,  
• przeniesienie reguł routingu ok 400, 
• przeniesoienie reguł firewall ok 20, 
• obiekty adresów ok. 10, 
• konfiguracja serwera DHCP. 
 

W ramach uruchomienia i instalacji firewall naleŜy skonfigurować i uruchomić obsługę routningu BGP przy załoŜeniu 
Ŝe Zamawiający dostarczy do lokalizacji w których będą zainstalowane urządzenia firewall łącza dostępu do sieci 
internet z odpowiednim zakresem adresów IPv4. 
Wraz z produktem wymagane jest: 

• dostarczenie opieki technicznej oraz subskrypcji na funkcję UTM (AV, AS etc) waŜnej przez okres 
pięciu lat, 

• zapewnienie funkcjonalności routingu BGP (niezbędne licencje), 
Opieka powinna zawierać:  

• wsparcie techniczne świadczone telefonicznie, pocztą elektroniczną oraz zdalnie poprzez sieć internet 
przez Wykonawcę lub  przez producenta lub polskiego dystrybutora sprzętu, 

• wymianę i skonfigurowanie koniecznych funkcjonalności w urządzeniu zastępczym na czas naprawy 
uszkodzonego sprzętu w czasie 48 godzin od czasu zgłoszenia usterki, 

•  dostęp do nowych wersji oprogramowania,  
• Aktualizację: 

•  bazy ataków IPS,  
• definicji wirusów,  
• blacklist antyspamowych 
• bazy kategorii stron WWW,  

• dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 
 

1.2.2 CENTRALNY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA SIECI 
Obecnie zainstalowany system bezpieczeństwa Juniper STRM500 wymaga w przypadku konieczności rozbudowy w 
zakresie licencji. 
  

1.2.3 BRAMA USŁUGOWA Z PUNKTEM DOSTĘPOWYM HOTSPOT 
WIFI – TYP A 

Wymagania na bramę usługową Typ A 
2. Brama Usługowa musi być dostarczona jako dedykowane urządzenie sieciowe  

o wysokości 1 U. 
3. Urządzenie musi być wyposaŜone w co najmniej 512 MB pamięci RAM z moŜliwością rozbudowy 1 GB 

RAM, pamięć Flash 1 GB oraz port konsoli. Urządzenie musi posiadać slot USB przeznaczony do 
podłączenia dodatkowego nośnika danych. Musi być dostępna opcja uruchomienia systemu operacyjnego 
firewalla z nośnika danych podłączonego do slotu USB na module kontrolnym. 

4. System operacyjny firewalla musi posiadać budowę modułową (moduły muszą działać  
w odseparowanych obszarach pamięci) i zapewniać całkowitą separację płaszczyzny kontrolnej od 
płaszczyzny przetwarzania ruchu uŜytkowników, m.in. moduł rutingu IP, odpowiedzialny za ustalenie tras 
rutingu i zarządzanie urządzenia musi być oddzielony od modułu przekazywania pakietów, 
odpowiedzialnego za przełączanie pakietów pomiędzy segmentami sieci obsługiwanymi przez urządzenie. 
System operacyjny firewalla musi śledzić stan sesji uŜytkowników (stateful processing), tworzyć i 
zarządzać tablicą stanu sesji. Musi istnieć opcja przełączenia urządzenia w tryb pracy bez śledzenia stanu 
sesji uŜytkowników, jak równieŜ wyłączenia części ruchu ze śledzenia stanu sesji. 
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5. Urządzenie musi być wyposaŜone w nie mniej niŜ 8 wbudowanych interfejsów Fast Ethernet 10/100 
(gotowych do uŜycia bez konieczności zakupu dodatkowych modułów  
i licencji). 

6. Firewall musi realizować zadania Stateful Firewall z mechanizmami ochrony przed atakami DoS, 
wykonując kontrolę na poziomie sieci oraz aplikacji pomiędzy nie mniej niŜ 10 strefami bezpieczeństwa z 
wydajnością nie mniejszą niŜ 200 Mb/s liczoną dla ruchu IMIX. Firewall musi przetworzyć nie mniej niŜ 
60 000 pakietów/sekundę (dla pakietów 64-bajtowych). Firewall musi obsłuŜyć nie mniej niŜ 16 000 
równoległych sesji oraz zestawić nie mniej niŜ 2 000 nowych połączeń/sekundę. 

7. Firewall musi zestawiać zabezpieczone kryptograficznie tunele VPN w oparciu  
o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site oraz client-to-site. IPSec VPN musi być realizowany 
sprzętowo. Firewall musi obsługiwać nie mniej niŜ 120 równoległych tuneli VPN oraz ruch szyfrowany o 
przepustowości nie mniej niŜ 60 Mb/s. Urządzenie musi posiadać moŜliwość udostępniania 
uŜytkownikom wbudowanego klienta IPSec VPN za pośrednictwem strony WWW. 

8. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać strefy bezpieczeństwa, adresy IP 
klientów i serwerów, protokoły i usługi sieciowe, uŜytkowników aplikacji, reakcje zabezpieczeń oraz 
metody rejestrowania zdarzeń. Firewall musi umoŜliwiać zdefiniowanie nie mniej niŜ 350 reguł polityki 
bezpieczeństwa. 

9. Urządzenie zabezpieczeń musi posiadać funkcję filtrowania zawartości ruchu HTTP, FTP  
i protokołów poczty elektronicznej (SMTP, POP3, IMAP) w celu blokowania potencjalnie szkodliwych 
obiektów. Urządzenie musi filtrować ruch na podstawie kryteriów obejmujących co najmniej: typy 
MIME, rozszerzenia plików, elementy ActiveX, Java  
i cookies. 

10. Urządzenie musi obsługiwać protokoły dynamicznego rutingu: RIP, OSPF oraz BGP. Urządzenie musi 
umoŜliwiać skonfigurowanie nie mniej niŜ 3 wirtualnych ruterów. 

11. W przypadku konieczności uruchomienia w danej lokalizacji dodatkowego łącza WAN  
w urządzeniu musi istnieć moŜliwość uruchomienia następujących interfejsów sieciowych: Ethernet 
10/100 Mb/s, E1, Serial, ADSL2, oraz Ethernet 1000 Mb/s SFP. 

12. Urządzenie musi oferować wsparcie dla 802.1X. 
13. Urządzenie powinno współpracować z Punktem Dostępowym WiFi spełniającym wymagania: 

IEEE Standard: IEEE 802.11a/b/g, IEEE 802.11n draft 2.0, IEEE 802.11h, IEEE 802.11d, IEEE 
802.11e. Obsługa do dwóch punktów dostępowych WiFi. 

14. Security:802.11i, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), WPA, 802.1X, Advanced Encryption 
Standards (AES), Temporal Key Integrity Protocol (TKIP). 

15. Zarządzania z Aplikacji zarządzania I Monitorowania Sieci za pośrednictwem Bramy Usługowej 
opisanej w tym punkcie. 

16. Urządzenie musi posiadać moŜliwość uruchomienia funkcji MPLS z sygnalizacją LDP  
i RSVP w zakresie VPLS i L3 VPN. 

17. Urządzenie musi obsługiwać co najmniej 16 sieci VLAN z tagowaniem 802.1Q. W celu zapobiegania 
zapętlania się ruchu w warstwie 2 firewall musi obsługiwać protokoły Spanning Tree (802.1D), Rapid 
STP (802.1W) oraz Multiple STP (802.1S). Urządzenie musi obsługiwać protokół LACP w celu 
agregowania fizycznych połączeń Ethernet.  

18. Urządzenie musi posiadać mechanizmy priorytetyzowania i zarządzania ruchem sieciowym QoS – 
wygładzanie (shaping) oraz obcinanie (policing) ruchu. Mapowanie ruchu do kolejek wyjściowych musi 
odbywać się na podstawie DSCP, IP ToS, 802.1p, oraz parametrów z nagłówków TCP i UDP. Urządzenie 
musi posiadać tworzenia osobnych kolejek dla róŜnych klas ruchu. Urządzenie musi posiadać 
zaimplementowany mechanizm WRED w celu przeciwdziałania występowaniu przeciąŜeń w kolejkach. 

19. Firewall musi posiadać moŜliwość pracy w konfiguracji odpornej na awarie dla urządzeń zabezpieczeń 
Urządzenia zabezpieczeń w klastrze muszą funkcjonować w trybie Active-Passive z synchronizacją 
konfiguracji i tablicy stanu sesji. Przełączenie pomiędzy urządzeniami w klastrze HA musi się odbywać 
przezroczyście dla sesji ruchu uŜytkowników. Mechanizm ochrony przed awariami musi monitorować i 
wykrywać uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy 
sieciowych.  

20. Zarządzanie urządzeniem musi odbywać się za pomocą graficznej konsoli Web GUI oraz  
z wiersza linii poleceń (CLI) poprzez port szeregowy oraz protokoły telnet i SSH. Firewall musi posiadać 
moŜliwość zarządzania i monitorowania przez centralny system zarządzania i monitorowania pochodzący 
od tego samego producenta. 

21. Administratorzy muszą mieć do dyspozycji mechanizm szybkiego odtwarzania systemu  
i przywracania konfiguracji. W urządzeniu musi być przechowywanych nie mniej niŜ  
5 poprzednich, kompletnych konfiguracji.  

22. Pomoc techniczna oraz szkolenia z produktu muszą być dostępne w Polsce. Usługi te muszą być 
świadczone są w języku polskim. 

23. Wraz z urządzeniem wymagane jest dostarczenie opieki technicznej waŜnej przez okres pięciu lat.  
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o Opieka powinna zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie, pocztą 
elektroniczną oraz zdalnie poprzez sieć internet przez Wykonawcę lub przez 
producenta lub przez polskiego dystrybutora sprzętu, 

o wymianę i skonfigurowanie koniecznych funkcjonalności w urządzeniu zastępczym 
na czas naprawy uszkodzonego sprzętu w czasie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia 
usterki, 

o dostęp do nowych wersji oprogramowania, 
o dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych. 

 
1.2.4 BRAMA USŁUGOWA Z PUNKTEM DOSTĘPOWYM HOTSPOT 

WIFI – TYP B 
Wymagania minimalne na bramę usługową są takie same jak dla typu A, za wyjątkiem: 

• Urządzenie musi być wyposaŜone w nie mniej niŜ 6 wbudowanych interfejsów Fast Ethernet 10/100 oraz 
nie mniej niŜ 2 wbudowane interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000, 

• Obsługa minimum czterech punktów dostępowych WiFi. Urządzenie musi posiadać jedno gniazdo 
rozszerzeń, do którego moŜna zainstalować dodatkowy interfejs z dostępnych: SFP, Serial, ADSL, 

• Urządzenie musi posiadać jedno złącze typu XpressCard umoŜliwiające instalację kart WAN 3G. 
 

1.2.5 STANOWISKO ADMINISTRATORÓW SIECI 
Stanowisko będzie wyposaŜone w:  

• Stację Robocze – 5 szt. (wg pkt. 1.2.5.1), 
• Monitor o przekątnej min 50” o rozdzielczości min. Full HD – 1 szt. (wg pkt. 1.2.5.2), 
• Tablety – 5 szt. (wg pkt. 1.2.5.3), 
• Laptopy – 5 szt. (wg pkt 1.2.5.4), 
• Analizator WiFi – 1 szt. (wg pkt. 1.2.5.5), 
• Reflektometr optyczny – 1szt. (wg pkt. 1.2.5.6). 

 
1.2.5.1 STACJA ROBOCZA   

Stacja robocza powinna być nie gorsza niŜ:  
• Typ obudowy komputera: Mini Tower 
• Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt. 
• Typ zainstalowanego procesora: Procesor czterordzeniowy klasy x86, zaprojektowany do pracy w 

komputerach PC, osiągający w teście CPU benchmark min.: 9000 punktów (wynik testu zaproponowanego 
procesora musi być publikowany na stronie internetowej http://www.cpubenchmark.net) 

• Ilość zainstalowanych dysków: 3 szt. (2 dyski SATA w RAID, 1 dysk self-encrypting SSD) 
• Pojemność zainstalowanego dysku SATA: 2 x 2TB pracujące w RAID 0,1 
• Pojemność zainstalowanego dysku SED SSD: 256 GB 
• Pojemność zainstalowanej pamięci: 32768 MB  
• Maksymalna pojemność pamięci: 32768 MB 
• Karta graficzna umoŜliwiająca podłączenie 3 monitorów 
• Zintegrowana karta dźwiękowa 
• Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s 

 
Interfejsy (wymagania minimum): 

• 3 x DVI i/lub 3 x D-Sub 
• 4 x USB 2.0 
• 4 x USB 3.0 
• 1 x RJ-45 (LAN) 
• PS/2 (klawiatura) 
• PS/2 (mysz) 
• 1 x wyjście słuchawkowe (na froncie obudowy) 
• 1 x wejście na mikrofon (na froncie obudowy) 
• 1 x wejście na mikrofon 
• 1 x wejście liniowe 
• 1 x wyjście liniowe 

 
Napędy wbudowane (zainstalowane): DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer 
System operacyjny: Microsoft Windows 7 Professional PL lub  Microsoft Windows 8/8.1 Pro PL lub równowaŜny 
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system operacyjny. 
Dołączone wyposaŜenie: klawiatura, mysz – dedykowane przez producenta. 
 
 
Stacja robocza powinna być wyposaŜona w 2  monitory 24” o specyfikacji nie gorszej niŜ: 

• Wielkość przekątnej ekranu (cale): 24 
• Rozdzielczość maksymalna (piksele): 1920 x 1200 
• Wielkość plamki (mm): 0.270 mm 
• Rodzaj źródła światła (CCFL/LED): LED 
• Jasność (cd/m2): 250 
• Kontrast (x:1): 3000000 
• Kąt widzenia w pionie/poziomie (stopnie): 170/170 
• Czas reakcji (ms): 5 
• Regulacje obrazu 
• Regulacja temperatury barwowej 
• Modyfikacja podstawowych barw składowych 
• Funkcja pivot 

 
Złącza: 

• D-Sub (1):  Tak 
• DVI (1):  Tak 
• Display-port (1) Tak 

Kabel do połączenia ze stacją roboczą w technologii cyfrowej DVI lub Display Port. 
 

1.2.5.2 MONITOR O PRZEKĄTNEJ MIN 50” O 
ROZDZIELCZOŚCI MIN. FULL HD 

Parametry techniczne: 
• Monitor SLIM LED 50" 
• Obraz: Full HD – Rozdzielczość min. 1920x1080 
• Wyświetlanie: 800Hz 
• Inne:  
• moŜliwość wyświetlania zawartości PC na ekranie TV,  
• moŜliwość bezprzewodowego podłączenia do lokalnej sieci WiFi (DLNA),  
• wewnętrzne głośniki moc akustyczna min. 2 x 10 W,  
• menu ekranowe w języku polskim,  
• złącza na panelu tylnym min. HDMI x3, USB x3, optyczne audio, component (mini jack), LAN, Euro 

Scart x1 
• wbudowany tuner DVB-T - MPEG4 (h.264) 
• dopasowany do wieszaków ściennych w standardzie VESA 200x200 
• waga bez podstawy max. 10kg 
• Moduł WiFi: 
• wbudowany moduł WiFi umoŜliwiający bezprzewodową transmisję danych z komputera do telewizora, 
• moduł (karta sieciowa) musi działać w standardzie przesyłu IEEE 802.11n i być wbudowany w TV, 
• Uchwyt ścienny do montaŜu: 
• wytrzymałość min. 20 kg 
• moŜliwość obrotu monitora +/- 90 stopni 
• Pochylenie -3/+12 stopni 
• Regulowana odległość od ściany  do min 50 cm 

 
 

1.2.5.3 TABLET 
Parametry techniczne: 

• Minimalne parametry techniczne: 
• CPU: Procesor dwurdzeniowy  
• LCD: Dotykowy, pojemnościowy LCD, min 16 mln kolorów co najmniej 9” (ale max 10”)  

o rozdzielczości co najmniej 1920x1200 pikseli 
• PAMIĘĆ: Wbudowana na dane min. 128 GB; nie dopuszcza się moŜliwości uzyskania wymaganej 

wielkości pamięci poprzez np. karty SD/microSD. 
• VGA: Karta graficzna zintegrowana 
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• AUDIO: Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowany głośnik, złącze typu audio jack 3,5 mm. 
• TRANSMISJA DANYCH: Wireless LAN 802.11 a/b/g/n (2,4GHz, 5GHz); Modem - HSDPA (21 

Mb/s), LTE (100 Mb/s), złącze wbudowane karty SIM 
• INNE: Czujniki intensywności oświetlenia, Czujnik obrotu, Odbiornik GPS wbudowany, Bluetooth 4.0  
• APARAT FOTOGRAFICZNY: wbudowany z matrycą min. 5 Mpix z tyłu i min 1,2 Mpix z przodu; 

Autofokus, moŜliwość nagrywania filmów w rozdzielczości full HD przez co najmniej jedną z kamer. 
• CZAS PRACY NA BATERII: min. 9 godzin;  
• DODATKI: Etui na tablet z klawiaturą QWERT Bluetooth i zasilacz dedykowane przez producenta 
• MASA:  netto do 0,5 kg 

 
1.2.5.4 LAPTOP 

Parametry techniczne:  
1. CPU: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w teście CPU 

benchmark  min.: 4000 punktów. (wynik testu zaproponowanego procesora musi być publikowany na stronie 
internetowej: http://www.cpubenchmark.net)  

2. EKRAN: Matryca 13,3”, technologia LED, rozdzielczość: 1366x768, powłoka matowa  
3. PAMIĘĆ RAM: min. 8GB 
4. DYSK TWARDY: min. 256 GB w technologii półprzewodnikowej (SSD)  
5. KARTA GRAFICZNA: min. 512MB zaprojektowana do pracy w urządzeniach przenośnych 

(dopuszcza się współdzielenie pamięci karty grafiki z pamięcią RAM) 
6. KARTA DZWIĘKOWA: Zintegrowana z płytą główną, zgodna ze standardem AC97 lub High 

Definition Audio lub równowaŜny, wbudowane głośniki stereo  
7. TRANSMISJA DANYCH: 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Wireless LAN 

802.11 a/b/g/n, Modem WiMAX USB zgodny ze standardem 802.16e, Bluetooth 4.0, wbudowany modem 
UMTS/3G (HSDPA, HSPA, HSUPA), slot na kartę SIM wewnątrz obudowy. 

8. PORTY/ZŁĄCZA: Wbudowane: port HDMI lub DisplayPort (wymagane  dołączenie przejściówki z 
DisplayPort HDMI); min. 3 x USB (dopuszcza się 1 port e-Sata w zastępstwie 1 portu USB. W tym min. 1 port 
USB 3.0), port sieciowy RJ-45, port słuchawek i mikrofonu, czytnik kart SD. Wymagana ilość i rozmieszczenie 
(na zewnątrz obudowy komputera) portów nie moŜe być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, 
przejściówek np. (za wyjątkiem portu DisplayPort HDMI).  

9. CZAS PRACY NA BATERII: min. 7 godzin (np.), system zarządzania energią  
10. WAGA: nie przekraczająca 1,2 kg netto 
11. DODATKI: Sprzętowy moduł szyfrujący TPM, czytnik linii papilarnych, zintegrowana z obudową 

kamera internetowa. Pełnowymiarowa kafelkowa klawiatura z podświetleniem. Torba dedykowana rozmiarem 
o przenoszenia zaoferowanego notebooka z kieszenią na zasilacz i dokumenty w formacie A4. Zewnętrzna  – 
bezprzewodowa laserowa mysz z rolką. 

12. SYSTEM OPERACYJNY: Microsoft Windows 7 Professional PL 64-bit i/lub Windows 8/8.1 Pro PL 
lub równowaŜny system operacyjny. Dołączony nośnik z oprogramowaniem w postaci oryginalnego nośnika  z 
systemem operacyjnym lub płytą (płytami) z obrazem systemu, pozwalającą na odtworzenie w szybki i prosty 
sposób systemu operacyjnego wraz ze wszystkimi niezbędnymi do pracy sterownikami.  

13. GWARANCJA: co najmniej 36 miesięcy, międzynarodowa. 

 
1.2.5.5 ANALIZATOR WIFI 

Przenośny tester sieci bezprzewodowych 802.11 a/b/g/n, pozwalający na szybkie określenie aktualnych ustawień takich 
jak SSID, metoda szyfrowania. Urządzenie pozwalające automatycznie wykrywać nieautoryzowane obiekty w sieci Wi-
Fi i słabe jej punkty. Posiada zestaw narzędzi diagnostycznych umoŜliwiających sprawdzenie róŜnych parametrów sieci 
np. Ping. Tester posiada moŜliwość graficznej prezentacji wykorzystania poszczególnych kanałów w paśmie 
częstotliwości 2,4GHz i 5GHz. UmoŜliwia zapisanie sesji pomiarowej i przeniesienie na PC. 

Podstawowe funkcje:  
1. administracja siecią Wireless LAN w standardach 802.11 a/b/g/n; 
2. sprawdzanie poprawności konfiguracji sieci; 
3. ocena zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami; 
4. optymalizowanie wydajności; 
5. rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń; 
6. raportowanie;  
7. Wymienny akumulator : akumulator litowo-jonowy (18,5 Watt/godz);  
8. USB : mini-B;  
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9. Antena wbudowana wewnętrzna; 
10. wyjście na antenę zewnętrzną złącze RP SMA ;  
11. Antena zewnętrzna do złącza RP SMA do testowania sieci Wireless LAN w standardach 

802.11 a/b/g/n; 
12. Zewnętrzny zasilacz : DC 15 V/ 1,2 A ;  
13. Wyświetlacz : 2.8 cala kolor LCD (320 x 240);  
14. Wymiary max. : 8,9 cm x 19,8 cm x 4,8 cm;  
15. Waga max. : 0,4 kg; 
16. Jeden wspólny pokrowiec transportowy dla urządzenia oraz anteny zewnętrznej. 
17. Urządzenie do badania spectrum radiowego pozwalające na wykrywanie zakłóceń pochodzących 

od urzadzeń nie bedących urządzeniami w standardzie WiFi (min.: kuchenki mikrofalowe, 
transmitery TV i inne), a pracujące w częstotliwości od 2,400 do 2,495 GHz oraz od 5,150 do 
5,850 GHz. Urządzenie musi być przyłączane do portu USB komputera i zasilane z tego portu 
oraz posiadać złącze antenowe RP-SMA. Urządzenie musi dokonywać pomiaru sygnałów o 
amplitudzie od -100 dBm do -6.5 dBm z rozdzielczością nie większa niŜ 0,5 dBm. Dla 
częstotliwości 2.4 GHz czas skanowania nie moŜe być dłuŜszy niŜ 507 milisekund a dla 5 GHz w 
środowym paśmie 1587 milisekund 
Do urządzenia musi zostać dołączone oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows 7 i 
nowszym pozwalające na określenie rodzajów zakłóceń panujących w eterze na 
częstotliwościach kanałów stadardu WiFi i ich graficzną prezentacja pozwalające na analize 
lokalnego środowiska w celu optymalizacji pracy sieci bezprzewodowej. 

 
1.2.5.6 REFLEKTOMETR OPTYCZNY 

Zestaw pomiarowy dla włókien światłowodowych jedno i wielomodowych składający się z: 
Parametr OTDR MM SM 
Typ emitera Laser Laser 
Długości fal pomiarowych  850/1300 nm 1310/1550 nm 
Dynamika 30dB 38/37dB 
Strefa martwa zdarzeniowa 0.8 m 
Strefa martwa tłumieniowa 3 m 
Dostępne szerokości impulsów 5, 10, 30, 100, 300 ns, 1 µs 5, 10, 30, 100, 300 ns, 1, 3, 

10 µs, 20 µs 
Dokładność pomiaru odległości ±(1 + 0.005 % x zasięg + min. rozdzielczość próbkowania) 
Liniowość ±0.05 dB/dB 
Zapis wyników Zapis pomiarów w pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej 

(USB) 
Pamięć wewnętrzna Zapis >1000 wyników pomiarów 
Ekran Kolorowy, dotykowy wyświetlacz QVGA o przekątnej min 

3.5” z powłoką anty-refleksyjną 
Oprogramowanie Menu urządzenia oraz oprogramowania do edycji 

reflektogramów na PC w języku polskim. Oprogramowanie 
na PC musi dawać moŜliwość tworzenia raportów 

certyfikacji okablowania światłowodowego zgodnie z 
normami ISO/TIA/EN 

MoŜliwość podłączenia sondy do 
inspekcji wideo złącz i konektorów 
na ekranie OTDR 

Tak 

Praca na baterii 16 godzin zgodnie z  GR-196-Core Issue 
Temperatura pracy -18 to +50 °C (przy wilgotności od 0 do 95 % RH) 
Temperatura składowania  -30 to +60 °C (przy wilgotności od 0 do 95 % RH) 
Waga  Do 1.0 kg 
Twarda, wodoodporna walizka 
transportowa  

Tak 

Adaptery portów OTDR  SC, LC, ST 
Parametry wbudowanego miernika mocy (standard) 
Skalibrowane długości fali 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 nm  (wyświetlanie 

wartości dla 3 długości fali jednocześnie) 
Typ detektora InGaAs 2m 
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Zakres pracy miernika mocy +6 to -70 dBm 
Dokładność pomiaru  
(przy -10 dBm) 

±0.25 dB 

Rozdzielczość pomiaru 0.01 dB 
Jednostki pomiaru dB, dBm, mW 
Automatyczne rozpoznawanie 
długości fali, przy pracy z 
kompatybilnym źródłem światła 

Tak 

Automatyczny pomiar na dwóch 
długościach fali przy pracy z 
kompatybilnym źródłem światła 

Tak 

Parametry wbudowanego wizualnego lokalizatora uszkodzeń (standard) 
Typ emitera Laser 
Długość fali 635 nm ± 20nm 
Moc wyjściowa 0.8 mW 
Parametry sondy wideo do inspekcji złącz i konektorów 
Powiększenie obrazu x400 
Wyświetlanie obrazu MoŜliwość wyświetlania obrazu na ekranie OTDR oraz na 

ekranie komputera PC 
Pole widzenia  ~ 400 µm x 300 µm 
Adaptery pomiarowe do inspekcji 
złącz zabudowanych w 
przełącznicach 

SC/PC, SC/APC, LC/PC, LC/APC, ST/PC  

Adaptery pomiarowe do inspekcji 
konektorów 

Uniwersalny 2,5mm oraz 1,25mm 

Parametry kompatybilnego stabilizowanego źródła światła do pomiarów transmisyjnych przy 
współpracy z OTDR 
Fale pomiarowe MM: 850/1300nm LED; SM: 1310/1550nm LASER 
Moc wyjściowa MM: -20 dBm 

SM: 0 dBm 
Zasilanie Bateryjne i sieciowe 
Waga  <0,3 kg 
Adaptery pomiarowe  SC, LC, ST 
Wyposarzenie pomiarowe zestawu 
Rozbiegówka dla SM 500m z konektorami SC/PC – E2000/APC 
Rozbiegówka dla SM 500m z konektorami SC/PC – SC/APC 
Rozbiegówka dla MM 150m z konektorami SC/PC – ST/PC (62,5um) 
Czyszczarka automatyczna do feruli 2,5 mm w adapterach I portach optycznych o 

wydajności min. 500 czyszczeń 
Czyszczarka automatyczna do feruli 1,25 mm w adapterach I portach optycznych o 

wydajności min. 500 czyszczeń 
Kaseta czyszcząca do feruli 
konektorów 

Wymienne taśmy czyszczące o wydajności min. 500 
czyszczeń 

Pamięć zewnętrzna USB Pendrive 16GB 
Kabel USB do połączenia z PC Tak 

 

1.3 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  
       

1.3.1  DOKUMENTACJA  WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy dokumentacji wykonawczej 
zgodnie z obowiązującym na dzień jej wykonania Prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.  
   Do zadań Wykonawcy naleŜy w szczególności: 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień branŜowych, opinii, ekspertyz itp. 
• opracowanie projektów budowlanych jeŜeli będą wymagane 
• opracowanie projektów wykonawczych. 
• opracowanie procedur odbiorowych spełniających wymagania na minimalne przepływności dla usług 

podanych w pkt. 1.3. Procedury odbiorowe zostaną dwustronnie uzgodnione i zaakceptowane, 
 
Szczegółowe uzgodnienia w sprawie umieszczenia urządzeń i infrastruktury WiMAX w budynkach naleŜy 
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przeprowadzić bezpośrednio z administratorami poszczególnych obiektów oraz  
z przedstawicielem Zamawiającego. Stworzona dokumentacja musi zostać zaakceptowana przez administratora budynku 
oraz przedstawiciela Zamawiającego. 
 
Dokumentacje projektowe naleŜy przekazać  w następującej ilości: 

• projekt budowlany - 3 egz. 
• projekt wykonawczy - 3 egz. 
• wersja elektroniczna wszystkich dokumentacji (pliki .pdf/.doc i .dwg) - 2 szt. 

 
Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz..U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) z 
późn. zmianami. 
 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą wszystkich elementów przedmiotu zamówienia 
dostarczonych i zainstalowanych w ramach zadania w wersji  drukowanej 3 egzemplarze  i w wersji elektronicznej na 
nośniku pamięci 2 egzemplarze. 
Dokumentacja powykonawcza musi zostać wykonana dla kaŜdej lokalizacji klienckiej oraz stacji bazowej w oddzielnym 
skoroszycie.  
Dla kaŜdego urządzenia musi zostać zaprezentowana jego konfiguracja uwzględniająca specyfikę i nazewnictwo 
parametrów w danym rodzaju urządzenia. W wersji elektronicznej musi zoatać zawarty plik konfiguracyjny w formacie 
pozwalającym na ponowne zaimplementowanie do urządzenia pracującego lub np. wymienionego. 
W sposób zbiorczy naleŜy wykonać dokumentację powykonawczą sieci LAN z uwzględnieniem sieci wykonanej w 
pierwszym etapie projektu która będzie zawierała zastosowaną adresację IP urządzeń z prezentacją schematyczną oraz 
opisem tabelarycznym połaczeń pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Analogicznie naleŜy przedstawić 
dokumentacje powykonawczą sieci WiMax. 
 
Dokumentacja musi zawierać protokoły wykonania prac zgodnie z projektami wykonawczymi podpisane przez 
administratorów obiektów lokalizacji klienckich oraz stacji bazowej.. 
 
1.3.2 WYTYCZNE I WYMAGANIA INSTALACYJNE. 

 
Wszystkie dostarczone i zainstalowane urządzenia oraz szafy dystrybucyjne w ramach umowy muszą być 
oznaczone naklejką informacyjną o źródle pochodzenia środków finansowych na realizację projektu. Naklejki o 
właściwej treści dostarczy Zamawiający. 
1.3.3 STACJE BAZOWE  
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe dla zapewnienia niezbędnego pokrycia radiowego oraz zapewnienia nowym i 
istniejącym obiektom gwarantowanej minimalnej przepływności opisanej  
w punkcie 1.3 konieczna jest budowa jednej stacji bazowej połączonej światłowodami z siedzibą Urzędu Miasta 
Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 i Centrum Zarządzania Siecią, znajdującym się przy ul. Niemierzyńskiej 17A. 
Biorąc pod uwagę lokalizacje nowych stacji klienckich lub stacji, które będą rozbudowywane optymalną lokalizacją na 
usytuowanie nowej stacji bazowej jest budynek Telewizji Polskiej SA przy ulicy Niedziałkowskiego 17A. 
W celu instalacji nowej stacji bazowej naleŜy wykonać nowe konstrukcje wsporcze, na których zawieszone będą 
zarówno anteny, jak i WiMAX ODU.  Budowa stacji bazowej powinna składać się z następujących elementów:  

• konstrukcja wsporcza dla anten i ODU przy wykorzystaniu istniejących konstrukcji pod anteny pracującej stacji 
bazowej, 

• WiMAX IDU oraz elementy nowego sprzętu powinny być ulokowane w istniejącej szafie, 
• nowe nadajniki powinny być zasilone z istniejącego systemu napięć w urządzeniu CMM4, 
• nowe urządzenia na stacji bazowej powinny być połączone pośrednio lub bezpośrednio do istniejącego 

przełącznika dystrybucyjnego a ten odpowiednio skonfigurowany, 
 
Urządzenia i instalacje zewnętrzne 
W przypadku instalacji urządzeń zewnętrznych, w zaleŜności od warunków przedstawionych przez właściciela 
lokalizacji wyznaczonej pod stacje bazową, naleŜy dokonać instalację anten i ODU na nowych konstrukcjach 
wsporczych do 3m wysokości przy wykorzystaniu istniejących konstrukcji wsporczych istniejącej  stacji bazowej.. 
Specyfikacja do projektu technologicznego radiowego oraz konstrukcyjnego powinna uwzględnić zaproponowane 
rozwiązanie stacji radiowej WiMAX przy czym wymagana jest kompatybilność  
z systemami WiMAX dostarczonymi w ramach pierwszego etapu projektu. W szczególności naleŜy uwzględnić 
istniejące stacje bazowe oraz systemy zarzadzania i utrzymania. Na rozbudowywanej stacji potrzebne będzie wykonanie 
czterech konstrukcji wsporczych.  KaŜda konstrukcja wsporcza i ODU muszą zostać uziemiona osobnymi kablami. 
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Urządzenia i instalacje wewnętrzne 
W ramach rozbudowy powinno się wykorzystać istniejące wyposaŜenie instalacji wewnętrznej. 
Na urządzenia i instalacje wewnętrzne zrealizowane w pierwszym etapie projektu składają się: 

• szafa telekomunikacyjna, 
• siłownia inwertorowa 220V, 
• bateria akumulatorów, 
• układy zabezpieczeń odbiorów, 
• klimatyzacja w przypadku instalacji wewnątrz budynku, 
• instalacja elektryczna wraz z podlicznikiem i zabezpieczeniami, 
• przyłącze do sieci Urzędu Miejskiego, 
• switch, 
• stacja bazowa WiMAX - część wewnętrzna wraz z systemem synchronizacji. 

 
Połączenie urządzeń zewnętrznych (ODU) z wewnętrznymi (IDU) 
W ramach zadania musi zostać zrealizowana droga kablowa pomiędzy ODU a IDU. Będzie ona wynikała z miejsc 
montaŜu masztów oraz miejsca istniejącej instalacji szafy z urządzeniami oraz warunków, jakie nałoŜy wynajmujący 
powierzchnię i dach połączenie nowych urządzeń WiMAX do portu Data+Sync w istniejącym urządzeniu CMM4 
wymaga uŜycia kabla min Ethernet Cat5e. Wymaga się uŜycia kabla w otulinie odpornej na promieniowanie UV. 
Długość instalacji pomiędzy kaŜdym ODU i IDU nie przekroczy długości 40m. Przy układaniu kabli naleŜy 
wykorzystać istniejące drogi kablowe wykoanne przy pierwszym etapie projektu. Długość kabli uziemiających kaŜdy 
element (antena, konstrukcja wsporcza) nie przekroczy 10m, naleŜy wykorzystać istniejące punkty uziemienia na dachu 
budynku. 
 
Wytyczne instalacyjne: 

• Wszystkie kable, zarówno zasilające, jak i transmisyjne, powinny być zabezpieczone rurą typu „peszel” o 
średnicy dobranej do stosowanego okablowania. Wyjątek stanowi okablowanie uziemiające. Rura „peszel” 
musi mieć certyfikat odporności na promieniowanie UV. 

• Wszystkie urządzenia instalowane powinny być niezaleŜnie uziemione. 
• Wszystkie kable, zarówno zasilające, jak i transmisyjne powinny być na całej trasie ich przebiegu oraz w szafie 

opisane w sposób umoŜliwiający jednoznaczną identyfikację. 
 
1.3.4 WĘZŁY KLIENCKIE  
 
Pomieszczenia wewnątrz budynków lokalizacji klienckich obj ęte potwierdzonym zasięgiem sieci 
bezprzewodowego dostępu do sieci muszą zostać oznaczone w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie 
tabliczek informacyjnych. Tabliczki informacyjne zostaną dostarczone przez Zamawiającego.  
 
Urządzenuia stacji klienckiej muszą zostać tak skonfigurowane aby uŜytkownicy którzy będą się logować do sieci 
bezprzewodowej musieli wysłać zapytania składające się z identyfikatora i hasła do aplikacji stanowiacej bazę 
istniejących uŜytkowników wraz z hasłami i odpowiednią polityką zarządzania hasłami. Istniejąca aplikacja 
współpracuje z Systemem Kontroli Dostępu do Sieci Juniper IC4500  z którym urządzenia stacji klienckiej muszą 
być kompatybilne.. 
 
W nowych Węzłach Klienckich zgodnie z tabelą w punkcie 1.1. będą  instalowane: 

• Stacje Klienckie WiMAX. 
• Szafy dostępowe. 
• Bramy Usługowe z Punktem Dostępowym WiFI .  

 
Urządzenia i instalacje zewnętrzne 
W przypadku instalacji urządzeń zewnętrznych, w zaleŜności od warunków dostępności (LOS) do stacji bazowej, będzie 
moŜna zainstalować antenę zintegrowaną z ODU na nowej konstrukcji wsporczej. 
Na urządzenia i instalacje zewnętrzne składają się:  

• konstrukcja  wsporcza, 
• instalacja  uziemiająca, 
• antena  kliencka wraz z ODU, 
• ochronnik  przeciwprzepięciowy. 

 
Urządzenia i instalacje wewnętrzne 
Instalacje urządzeń wewnętrznych, naleŜy wykonać w nowej szafie dostępowej. 
Na urządzenia i instalacje wewnętrzne składają się: 
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• 1 szafa dostępowa, 
• instalacja  elektryczna składająca się z: 

o kabla 3x2,5mm2  o  długości 30m, 
o drogi  kablowej (koryta PCV 20mmx30mm) o długości 30m 
o puszki  bezpiecznikowej na 4 zabezpieczenia w raz z 1 zabezpieczeniem dla wszystkich urządzeń 

zainstalowanych w szafie dostępowej 
• instalacja  sieci LAN składająca się z: 

o kabla  kat 5e o długości 50m do ODU i 70m do kaŜdego punktu dostępowego WiFi, 
o drogi  kablowej (koryta PCV 20mmx30mm) o długości 100m przy załoŜeniu maksymalnego 

wykorzystania istniejących w lokalizacjach dróg kablowych wykonanych wcześniej dla innych 
instalacji, 

• terminal  kliencki WiMAX - część IDU (zasilacz PoE), 
• brama  dostępowa typu A lub B, 
• Punkt Dostępowy WiFi .  

 
Połączenie urządzeń zewnętrznych (ODU) z wewnętrznymi (IDU) 
Połączenie terminala klienckiego WiMAX IDU z ODU odbywa się poprzez kabel sieciowy kat 5e do zastosowań 
zewnętrznych odporny na promieniowanie UV.  W instalacji trzeba przewidzieć kabel, który będzie spełniał wymagania 
postawione przez producenta wybranych urządzeń.   

 
Wymagane wyposaŜenie szaf dostępowych: 

• Szafa dwudzielna min. 9U 500mm głębokości dla paneli kablowych  i  urządzeń wyposaŜona w: 
o 1 patchpanel do krosowania połączeń pomiędzy urządzeniami. 
o 2 organizatory kabli instalowanych wewnątrz szafy. 
o 1 listwę zasilające o ilości gniazd o 100% przekraczającej ilość wymaganą przez urządzenia. 

• Szafa powinna być zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem. 
 
 W rozbudowywanych Węzłach Klienckich zgodnie z tabelą w punkcie 1.1. będą  instalowane: 

• Punkt Dostępowy WiFi w miejscach wskazanych w projektach wykonawczych, 
• Drogi kablowe od istniejącej szafy dostępowej do Punktu Dostępowego WiFi składające się z: 

o kabla  kat 5e o długości 70m do kaŜdego punktu dostępowego WiFi, 
o drogi kablowej (koryta PCV 20mmx30mm) o długości 100m przy załoŜeniu maksymalnego 

wykorzystania istniejących w lokalizacjach dróg kablowych wykonanych wcześniej dla innych 
instalacji. 

W lokalizacjach rozbudowywanych Węzłów Klienckich naleŜy dokonać optymalizacji rozmieszczenia istniejących oraz 
projektowanych HotSpot WiFi w celu uzyskania jak najlepszego pokrycia sygnałem sieci bezprzewodowej wnętrz 
budynków.  
 
1.3.5 BRAMA USŁUGOWA Z PUNKTEM DOSTĘPOWYM HOTSPOT WIFI 
Urządzenia dostępowe powinny zostać zamontowane w szafach teletechnicznych w sposób opisany  
w ich dokumentacji instalacyjnej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na swobodny dostęp do tych urządzeń z przodu 
i/lub z tyłu oraz na swobodny przepływ powietrza. 
Urządzenia dostępowe powinny być oznaczone w sposób jednoznaczny, umoŜliwiający ich bezbłędną identyfikację. 
Skonfigurowane dla zarządzania za pomocą Aplikacji Zarządzania i Monitorowania Sieci. 
Nie przewiduje się podtrzymania zasilania na stacji klienckiej WiMAX 
Szczegółowe rozmieszczenie nowo instalowanych punktów dostępowych określone będzie na etapie projektu po 
konsultacjach z zarządcą danej lokalizacji jednostki np. szkoły. Projekt rozbudowy danej jednostki będzie zawierał 
informacje na temat umieszczenia nowego punktu lub punktów dostępowych WiFi, sposobu jego podłączenia do 
istniejącej infrastruktury sieciowej, sposobu integracji i ewentualny zakres rozbudowy – doposaŜenie o Bramy 
Dostępowe Typ A lub Typ B.  
Wszelkie zmiany, rozbudowy istniejącej infrastruktury sieciowej zostaną uwzględnione  
w dokumentacji powykonawczej istniejącej sieci.  
 

 
1.3.6 WSPARCIE TECHNICZNE I UTRZYMANIE 
Zakres wymaganej opieki serwisowej został opisany dla kaŜdego komponentu oddzielnie  
w części 2 punkt 1. 
Wykonawca zadba o stworzenie zdalnego bezpiecznego łącza VPN za pomocą, którego moŜliwa będzie zdalna pomoc 
techniczna świadczona przez Wykonawcę lub producenta urządzeń. 
Inwestor zadba o utrzymywanie w/w łącz VPN w ciągłej gotowości w okresie zapewnionej opieki serwisowej.  
 



31 
 

 
 
1.3.7 SZKOLENIA 
Wymagane jest zapewnienie autoryzowanego szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania wszystkich urządzeń 
sieciowych oraz urządzeń radiowych wraz z ich systemami  zarządzania. Szkolenie powinno być przeprowadzone w 
języku polskim przez certyfikowanego trenera posiadającego uprawnienia od producenta sprzętu. 
 
Autoryzowane szkolenie w zakresie zastosowanych urządzeń radiowych sieci WiMax dla 5 osób: 

• Omówienie standardów WiMax wraz ze wskazaniem i omówieniem norm oraz zaleceń które powinien spełniać 
system oraz urządzenia wchodzące w jego skład. 

• Aspekty prawne dotyczące wykorzystywania systemu WIMax w Polsce. 
• Budowa, instalacja, uruchamianie, konfiguracja i administrowanie urządzeniami radiowymi CPE. 
• Budowa, konfiguracja i administrowanie urządzeniami wchodzącymi w skład Stacji Bazowej. 
• Obsługa i administrowanie systemem zarządzania urządzeniami radiowymi. 
• Wskazanie i omówienie źródeł moŜliwych zakłóceń wpływających na efektywność pracy systemu WiMax. 

 
Autoryzowane szkolenie w zakresie zastosowanych urządzeń sieciowych dla 2 osób: 
 

• Wprowadzenie do system operacyjnego urządzęń sieciowych. 
• Podstawy routingu w urządzeniach sieciowych. 
• Zaawansowane szkolenie  w zakresie przełączania w urządzeniach sieciowych. 
• Urządzenia zabezpieczeń UTM – działanie i konfiguracja. 
• Konfiguracja i administrowanie urządzeniami klasy SIEM (Security Information and Event Management). 

 
Odbycie szkolenia będzie uprawniało osoby przeszkolone do przeprowadzania prac związanych z utrzymaniem i 
konserwacją systemu Gminy Miasto Szczecin bez utraty gwarancji. 
Szkolenie musi być zakończone wydaniem zaświadczenia/certyfikatu o jego ukończeniu. 
 
1.3.8 HARMONOGRAM RZECZOWY 
 
Wykonanie projektu będzie dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w związku z powyŜszym w ramach całóści zakresu prac do wykonania  
zostały wyznaczone zadaniu z ich okresami realizacji oraz terminem zakończenia i rozliczenia. 
 

  2014 

Zadania w ramach projektu 
kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 do 

30,11.2014 

Infrastruktura sieciowa         

Sieć Wimax   
 

    

Dokumentacja - sieć Wimax         

Zestawy komputerowe do zarządzania siecią         

 
 
 
 

Słownik Pojęć i skrótów. 
3G (Telefonia komórkowa trzeciej generacji) - jest telefoniczną siecią cyfrową telefonii komórkowej bazującą na 
rozwiniętych w stosunku do 2.5G standardach i technologii trzeciej generacji z rodziny standardów IMT-2000. Dzięki 
poszerzonej pojemności sieci umoŜliwia ona wprowadzenie dodatkowych usług wykorzystujących transmisję wideo 
oraz transmisję pakietową (komutacje pakietów). System telefonii trzeciej generacji (3G) umoŜliwia nieograniczony 
dostęp radiowy do globalnej infrastruktury telekomunikacyjnej za pośrednictwem segmentu naziemnego, zarówno dla 
uŜytkowników stacjonarnych jak i ruchomych. Jest systemem integrującym w zamierzeniu wszystkie systemy 
telekomunikacyjne (teleinformatyczne, radiowe i telewizyjne). W odróŜnieniu od systemu telefonii drugiej generacji 
GSM, w których dominującą usługą miała być usługa głosowa, a następnie rozwinięte  
o transmisję pakietową w oparciu o standardy GPRS oraz EDGE (zwane teŜ systemem 2.5G) w systemach 3G od 
momentu rozpoczęcia projektowania zakładano „równoprawne” świadczenia róŜnych usług jak transmisja dźwięku, 
wideo i transmisji danych (pakietowa). Telefonia 3G bazuje na standardzie UMTS (ang. Universal Mobile 
Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej). 
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4G (Telefonia komórkowa czwartej generacji) - termin uŜywany dla określenia standardów telefonii komórkowej, 
które mają być następcą systemu 3G. Wspólną cechą systemów określanych jako 4G jest przesyłanie głosu i danych za 
pomocą komutacji pakietów opartej na protokole IP, uproszczona architektura sieci szkieletowej oraz polepszona 
przepływność w sieci radiowej (w stosunku do obecnie wykorzystywanych standardów). 
 
AV  AntyVirus. 
 
ATM (Asynchronous Transfer Mode) - technika asynchronicznego przesyłu danych zaakceptowana przez ITU-T jako 
docelowa technika komutacyjna dla sieci szerokopasmowej B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network). 
Szerokopasmowa technologia komunikacyjna, dzięki której moŜliwe jest przesyłanie danych interakcyjnych, róŜnej 
wielkości plików, sygnału wizyjnego, a takŜe moŜliwa jest transmisja głosu. Jest to standard, który obecnie moŜe być 
stosowany w sieciach lokalnych LAN, miejskich MAN, a nawet rozległych WAN. Informacja w tym standardzie 
przesyłana jest w postaci krótkich pakietów zaopatrzonych w nagłówek o minimalnej wielkości: 48 bajtów informacji + 
5 bajtów nagłówka.  
 
BGP (Border Gateway Protocol) - zewnętrzny protokół routingu słuŜący do wymiany informacji  
o dostępnych sieciach IP pomiędzy systemami autonomicznymi, moŜe być stosowany jako wewnętrzny protokół 
routingu (iBGP) do wymiany informacji o dostępnych sieciach np. w sieci MPLS. 
 
BSA (Bitstream Access) - termin określający dostęp do lokalnej pętli abonenckiej na potrzeby sprzedaŜy usług 
szerokopasmowej transmisji danych. 
 
CoS  (Class of Services) - CoS jest formą priorytowego kolejkowania, która jest uŜywana w protokołach sieciowych. 
To jest droga do klasyfikacji i priorytowania pakietów, bazując na typie aplikacji (głos, obraz, transmisja plików, typie 
uŜytkownika i innych ustawień). CoS jest dziedziną kolejkowania, podczas gdy QoS zawiera szerszy zakres technologii 
w zarządzaniu zasobami sieciowymi. 
 
CPE (Customer Provided Equipment) - urządzenie sieciowe klienta (w odróŜnieniu od urządzenia sieciowego 
operatora). 
 
CLEC (Competitive Local Exchange Carier) - lokalny dostawca usług telekomunikacyjnych, konkurencyjny do 
operatora / operatorów dominujących. 
 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) - standardowy protokół przypisujący adres IP komputerom w sieci 
lokalnej. Serwer DHCP tworzy przypisanie, a komputer klienta wywołuje komputer serwera, aby otrzymać Ŝądany 
adres. 
 
DoS (Denial of Service - odmowa usługi) - atak na system komputerowy lub usługę sieciową w celu 
uniemoŜliwienia działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów. 
 
EoMPLS (Ethernet over MPLS) - przesyłanie ramek protokołu sieci lokalnej Ethernet przez sieć MPLS, tunelowanie. 
 
Falowanie kabla - zjawisko, któremu ulega kabel ułoŜony w kanalizacji teletechnicznej. Ze względu na giętkość kabel 
wprowadzony do rury nie będzie ułoŜony prosto, lecz będzie pofalowany. W celu obliczenia długości instalacyjnej kabla 
w celu jego zakupu naleŜy pomnoŜyć długość poszczególnych odcinków kanalizacji przez odpowiedni współczynnik 
większy od 1. 
 
FE, Fast Ethernet (znany równieŜ jako 100Base-T) - to standard szybkiej sieci lokalnej oparty na modyfikacji 
dotychczas funkcjonującego standardu Ethernet, o prędkości przesyłu danych – 100 Mb/s. 
 
Firewall - zapora sieciowa (firewall – zapora przeciwogniowa). Jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów 
przed intruzami. Termin ten moŜe odnosić się zarówno do dedykowanego sprzętu komputerowego wraz ze specjalnym 
oprogramowaniem, jak i do samego oprogramowania blokującego niepowołany dostęp do komputera, na którego straŜy 
stoi. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej  
i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, np. Internetu. 
 
GE, Gigabit Ethernet (GbE lub 1 GigE) jest terminem określającym wiele standardów transmisji ramek Ethernetowych 
z szybkością 1 Gbit/s. Sygnał sieci Gigabit Ethernet moŜe być przesyłany przez wiele róŜnych typów medium 
transmisyjnych jak np. światłowód (1000BASE-X), skrętka (1000BASE-T) lub kabel koncentryczny (1000BASE-CX). 
Standard IEEE 802.3z zawiera 1000BASE-SX dla transmisji przez światłowód wielomodowy, 1000BASE-LX dla 
transmisji światłowodem jednomodowym i praktycznie wycofany z uŜycia 1000BASE-CX, który uŜywa kabla 
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koncentrycznego. 
 
HDPE (High Density PE) - polietylen wysokiej gęstości stosowany jako materiał do produkcji m.in. rur kanalizacji 
teletechnicznej. 
 
IDS, IPS (Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System – systemy wykrywania i zapobiegania włamaniom) 
– urządzenia sieciowe zwiększające bezpieczeństwo sieci komputerowych przez wykrywanie (IDS) lub wykrywanie i 
blokowanie ataków (IPS) w czasie rzeczywistym. 
 
IGP  (Interior Gateway Protocols) – rodzina protokołów trasowania danych wewnątrz systemu autonomicznego. 
Protokoły IGP: 

• Protokoły RIP i RIPv2 (ang. Routing Information Protocol), 
• Protokół IGRP (ang. Interior Gateway Routing Protocol), 
• Protokół EIGRP (ang. Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), 
• Protokół OSPF (ang. Open Shortest Path First), 
• Protokół IS-IS (ang. Intermediate System-to-Intermediate System). 

 
IMS  (IP Multimedia Subsystem) - ramowa architektura opracowana przez 3GPP. UmoŜliwia zintegrowane 
przesyłanie danych i głosu w sieciach IP. Architektura IMS oparta jest o protokoły SIP, Diameter i H.248. Obecnie, w 
ETSI TISPAN, trwają prace nad adaptacją architektury IMS do sieci o dostępie stacjonarnym. 
 
IP (Internet Protocol) - protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu 
TCP/IP). UŜywany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Dane w sieciach IP są wysyłane w formie bloków 
określanych mianem pakietów. W przypadku protokołu IP, przed rozpoczęciem transmisji nie jest zestawiana wirtualna 
sesja komunikacyjna pomiędzy dwoma hostami, które nie komunikowały się ze sobą wcześniej. Protokół IP jest 
protokołem zawodnym – nie gwarantuje, Ŝe pakiety dotrą do adresata, nie zostaną pofragmentowane, czy teŜ 
zdublowane,  
a ponadto mogą dotrzeć do odbiorcy w innej kolejności niŜ zostały nadane. Niezawodność transmisji danych jest 
zapewniana przez protokoły warstw wyŜszych (np. TCP), znajdujących się w hierarchii powyŜej warstwy sieciowej. 
Obecnie występuje w wersji pokołu 4 (IPv4) lub 6 (IPv6). 
 
IPv4 (Internet Protocol version 4) – czwarta wersja protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu. 
Identyfikacja hostów w IPv4 opiera się na adresach IP. Dane przesyłane są w postaci standardowych datagramów. 
Wykorzystanie IPv4 jest moŜliwe niezaleŜnie od technologii łączącej urządzenia sieciowe – sieć telefoniczna, kablowa, 
radiowa, itp. IPv4 znajduje się obecnie  
w powszechnym uŜyciu. Dostępna jest równieŜ nowsza wersja – IPv6. Dokładny opis czwartej wersji protokołu IP 
znajduje się w RFC 791. W modelu TCP/IP protokół IPv4 znajduje się w warstwie sieciowej. 
 
IPv6 / IPNG (Internet Protocol version 6 / Internet Protocol Next Generation) – najnowsza wersja protokołu IP, będąca 
następcą IPv4, do którego stworzenia przyczynił się w głównej mierze problem małej, kończącej się ilości adresów 
IPv4. Dodatkowymi zamierzeniami było udoskonalenie protokołu IP: eliminacja wad starszej wersji, wprowadzenie 
nowych rozszerzeń (uwierzytelnienie, zlikwidowanie konieczności stosowania translacji adresów i adresów prywatnych 
w wielu sieciach, kompresja i inne), zminimalizowanie czynności wymaganych do podłączenia nowego węzła 
do Internetu (autokonfiguracja). IPv6 stanowi tylko jedną warstwę w modelu OSI – nie ingeruje on w inne warstwy, np. 
aplikacyjną, co pozwala działać istniejącym juŜ protokołom zasadniczo bez problemów. IPv6 opisują dokumenty RFC 
1883 i RFC 1884. 
 
ISDN (Integrated Services Digital Network) - sieć cyfrowa z integracją usług. Technologia sieci telekomunikacyjnych 
mająca na celu wykorzystanie infrastruktury PSTN do bezpośredniego udostępnienia usług cyfrowych uŜytkownikom 
końcowym (bez pośrednictwa urządzeń analogowych) (end-to-end circuit-switched digital services). Połączenia ISDN 
zalicza się do grupy połączeń wdzwanianych (komutowanych). WyróŜnia się 2 rodzaje dostępu do ISDN: BRI (2B + D) 
oraz PRI (30B+D). Kanał B o przepływności 64kbps i kanał D do zarządzania połączeniem w przypadku BRI posiada 
16kbps, a w przypadku PRI 64kbps. 
 
IS-IS, ISIS (Intermediate System to Intermediate System) – protokół trasowania typu stanu łącza (link-state) oparty na 
otwartych standardach. IS-IS jest protokołem wewnętrznej bramy – IGP (ang. Interior Gateway Protocol), czyli 
uŜywany jest wewnątrz systemu autonomicznego. Opisany jest w dokumencie RFC 1142. UŜywa algorytmu Dijkstry, 
by znaleźć najlepszą ścieŜkę w sieci. 
 
ISO-OSI, model OSI (Open System Interconnection) - standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T,  
o pełnej nazwie ISO OSI RM, opisujący strukturę komunikacji sieciowej. Model ISO OSI RM (ISO OSI Reference 
Model) (model odniesienia łączenia systemów otwartych) jest traktowany jako model odniesienia (wzorzec) 
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dla większości rodzin protokołów komunikacyjnych. Podstawowym załoŜeniem modelu jest podział systemów 
sieciowych na 7 warstw (layers) współpracujących ze sobą w ściśle określony sposób. Dla Internetu sformułowano 
uproszczony Model DoD, który ma tylko 4 warstwy. 
 
ISP (Internet Service Provider) – dostawca usług internetowych, dostawca usługi dostępu do internetu. 
 
LAN   (Local Area Network) - sieć lokalna lub wewnętrzna, najmniej rozległa postać sieci komputerowej, zazwyczaj 
ogranicza się do jednego biura lub budynku. 
 
LLU  dostęp do lokalnej pętli abonenckiej - oznacza, zgodnie z określeniem zawartym w prawie 
telekomunikacyjnym, korzystanie z lokalnej pętli abonenckiej lub lokalnej podpętli abonenckiej pozwalające na 
korzystanie z pełnego pasma częstotliwości pętli abonenckiej (pełny dostęp do lokalnej pętli abonenckiej) lub 
niegłosowego pasma częstotliwości pętli abonenckiej przy zachowaniu moŜliwości korzystania z lokalnej pętli 
abonenckiej przez jej operatora do świadczenia usług telefonicznych (współdzielony dostęp do lokalnej pętli 
abonenckiej). 
 
MAN  (Metropolitan Area Network) - duŜa sieć komputerowa, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto. Tego 
typu sieci uŜywają najczęściej połączeń światłowodowych do komunikacji pomiędzy wchodzącymi w jej skład 
rozrzuconymi sieciami LAN. Sieci miejskie są budowane przede wszystkim przez duŜe organizacje samorządowe, 
edukacyjne lub prywatne, które potrzebują szybkiej i pewnej wymiany danych pomiędzy punktami w ramach 
miejscowości bez udziału stron trzecich. Do technologii uŜywanych przy budowaniu takich sieci naleŜą ATM, FDDI, 
SMDS oraz Gigabit Ethernet. Tam gdzie niemoŜliwe jest uŜycie połączeń światłowodowych często stosuje się 
bezprzewodowe połączenia radiowe, laserowe lub podczerwone. 
 
MIB   (Management Information Base) - baza danych opisująca sprzęt komputerowy, na którym działa klient SNMP. 
 
MIMO  (ang. Multiple Input, Multiple Output) – rozwiązanie zwiększające przepustowość sieci 
bezprzewodowej polegające na transmisji wieloantenowej zarówno po stronie nadawczej, jak i po 
stronie odbiorczej. Zastosowanie techniki MIMO posiada wiele korzyści, do których naleŜą: 

• zysk dywersyfikacji (ang. diversity gain) – wzrost niezawodności łącza spowodowany zwiększeniem 
odporności na zaniki Rayleigha (ang. Rayleigh fading); poniewaŜ sygnały pochodzących z róŜnych anten 
nadawczych są nieskorelowane, zanik sygnału pochodzącego z jednej anteny nie ma wpływu na zanik sygnału 
pochodzącego z innej anteny; aby zatem poziom mocy sygnału docierającego do odbiornika był niŜszy niŜ próg 
czułości, sygnały pochodzące ze wszystkich anten nadawczych musiałby podlegać zanikowi; 
prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest znacznie mniejsze, niŜ w przypadku transmisji SISO (ang. single 
input, single output), tzn. transmisji z jedną anteną nadawczą i jedna anteną odbiorczą, 

• zysk wynikający z odbioru zbiorczego (ang. array gain) – wzrost SNR (ang. Signal to Noise Ratio - stosunku 
sygnału do szumu) w odbiorniku, wynikający z przetwarzania replik sygnału radiowego docierających do 
wszystkich anten odbiorczych. Najefektywniejszym algorytmem przetwarzającym sygnały odbiorcze jest 
maximum ratio combining, 

• zysk multipleksacji (ang. multiplexing gain) – r-krotny (teoretycznie) wzrost przepływności łącza radiowego, 
gdy strumień danych podzielimy na podstrumienie, z których kaŜdy jest wysyłany przez jedną antenę 
nadawczą; r = min(M;N), gdzie M - jest liczbą anten nadawczych, natomiast N liczbą anten odbiorczych. 

 
 
MPLS (Multiprotocol Label Switching) - technologia stosowana przez routery/przełączniki, w której routing 
(trasowanie) pakietów został zastąpiony przez tzw. przełączanie etykiet. Na brzegu sieci z protokołem MPLS do pakietu 
dołączana jest dodatkowa informacja zwana etykietą (Label). Router po odebraniu pakietu z etykietą (jest to z punktu 
widzenia danego routera etykieta wejściowa) uŜywa jej jako indeksu do wewnętrznej tablicy etykiet, w której znajduję 
się następny punkt sieciowy (next hop) oraz nowa etykieta (etykieta wyjściowa). Etykieta wejściowa jest zastępowana 
wyjściową  
i pakiet jest wysyłany do następnego punktu sieciowego (np. do następnego routera). JeŜeli następny router nie 
obsługuje protokołu MPLS etykieta jest usuwana i pakiet kierowany jest dalej wg. standardowej tablicy routingu. 
Pomimo, Ŝe teoretycznie istnieje moŜliwość zastosowania MPLS do przełączania pakietów dowolnego protokołu 
rutowalnego (na co wskazuje słowo Multiprotocol w nazwie), praktyczne zastosowania dotyczą jedynie protokołu IP. 
 MPLS pozwala na realizację między innymi następujących usług: 

• MPLS IP VPN-y, 
• TE (ang. Traffic Engineering Tunnels), 
• AToM (ang. Any Transport over MPLS), 
• VPLS (ang. Virtual Private LAN Services). 

 



35 
 

Multicast  - rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do wielu punktów (ale nie do wszystkich – 
broadcast). Istnieje tylko jeden nadawca i wielu odbiorców. Przykładem takiej transmisji moŜe być transmisja sygnału 
radia internetowego z wykorzystaniem multicast. 
 
NAC (Network Access Control) - Kontroler dostępu do sieci. Funkcjonalność NAC łączy ze sobą zdolność 
zabezpieczenia róŜnorodnych sieci w jedno spójne rozwiązanie realizując uwierzytelnianie oraz ocenę/weryfikację 
zabezpieczeń dla systemów operacyjnych typu Microsoft, Linux, Solaris, AIX, MacOS, FreeBSD. KaŜde podłączenie 
urządzenia do sieci podlega cyklowi NAC opartemu  
o autentykację, wykrywanie, ocenę, kwarantannę, rekultywację oraz autoryzację. System przy pomocy NAC Gateway 
tworzy pewnego rodzaju Proxy z udziałem serwera Radius dla 802.1x i/lub autentykacji typu web-based, wspiera 
równieŜ lokalną autoryzację w oparciu o adresację MAC. Proces ten moŜe równieŜ być realizowany na dwa sposoby: w 
czasie przyłączania i po przyłączeniu, przy czym druga funkcja na bieŜąco bada kondycję systemu końcowego 
(Wymagany IDS). Dzięki temu moŜe realizować ciągłą analizę zagroŜeń oraz zapobiegać i kontrolować. 
 
NAT (Network Address Translation), nazywany teŜ w jednej ze swych odmian maskaradą (z ang. masquerade). 
Technika translacji adresów sieciowych stosowana, gdy sieć lokalna uŜywa adresów prywatnych IP lub w celu 
zabezpieczenia sieci lokalnej przez atakami z zewnątrz. Technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez router, która 
wiąŜe się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP, zwykle równieŜ numerów portów TCP/UDP pakietów IP 
podczas ich przepływu. Zmieniane są takŜe sumy kontrolne (tak IP jak i TCP/UDP), aby potwierdzić wprowadzone 
zmiany. Większość systemów korzystających z NAT ma na celu umoŜliwienie dostępu wielu hostom w sieci prywatnej 
do internetu przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP. 
 
NPE (Network Provided Edge) - punkt w sieci MetroEthernet, gdzie terminowane są usługi sieciowe realizowane 
w warstwie 2 modelu ISO-OSI, a zaczynają być realizowane usługi warstwy trzeciej – typowe usługi rdzenia sieci. 
 
ODF (Optical Distribution Frame) – przełącznica światłowodowa. 
 
OSPF  (Open Shortest Path First) - w wolnym tłumaczeniu "pierwszeństwo ma najkrótsza ścieŜka". Jest to wewnętrzny 
protokół routingu typu stanu łącza (Link State). Opisany jest w dokumentach RFC 2328. Jest zalecanym protokołem 
wśród protokołów niezaleŜnych (np. RIP, ang. Routing Information Protocol). W przeciwieństwie do protokołu RIP, 
OSPF charakteryzuje się dobrą skalowalnością, wyborem optymalnych ścieŜek i brakiem ograniczenia skoków powyŜej 
15, przyspieszoną zbieŜnością. Przeznaczony jest dla sieci posiadających do 50 routerów w wyznaczonym obszarze 
routingu. Cechami protokołu OSPF są: routing wielościeŜkowy, routing najmniejszym kosztem i równowaŜne 
obciąŜenia. 
 
Q-in-Q rozszerzenia do 802.1ad Provider Bridge równieŜ znane jako stackowane VLANy. 
 
QoS (Quality of Service) - jakość usług. Wymagania nałoŜone na połączenie komunikacyjne, realizowane przez 
daną sieć telekomunikacyjną. Aby zapewnić QoS, stosowane są następujące mechanizmy: 

• kształtowanie i ograniczanie przepustowości, 
• zapewnienie sprawiedliwego dostępu do zasobów, 
• nadawanie odpowiednich priorytetów poszczególnym pakietom wędrującym przez sieć, 
• zarządzanie opóźnieniami w przesyłaniu danych, 
• zarządzanie buforowaniem nadmiarowych pakietów: DRR, WFQ, WRR, 
• określenie charakterystyki gubienia pakietów, 
• unikanie przeciąŜeń: Connection Admission Control (CAC), Usage Parameter Control (UPC). 

 
PE (Provider Edge) - brzeg sieci operatora, do urządzeń PE włączane są urządzenia klienta (CPE). 
 
Peering - wymiana ruchu pomiędzy dostawcami usług internetowych (ISP) na zasadach partnerskich. Peering składa się 
z trzech elementów: 

• fizycznego połączenia pomiędzy sieciami, 
• protokołu umoŜliwiającego wymianę ruchu między sieciami, 
• umowy peeringowej 

 Dostawcy usług internetowych łączą swoje sieci za pomocą punktów połączeń (peering point), następnie 
zawierają umowę peeringową, która dokładnie precyzuje zasady wymiany przez nich ruchu. Dzięki peeringowi 
informacja w Internecie moŜe wędrować krótszą drogą, a co za tym idzie szybciej. Zmniejsza to obciąŜenie łączy 
i umoŜliwia efektywniejsze ich wykorzystanie. 
 
Peszel, rura peszla - karbowana rura osłonowa na kable teletechniczne: elektryczne, telefoniczne, światłowody lub rury 
sanitarne (wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacyjne, itp.). Karby umoŜliwiają łatwiejsze tworzenie łuków i 
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jednocześnie pozytywnie wpływają na trwałość mechaniczną osłony. Peszel umoŜliwia fizyczny rozdział kabli np. w 
szachtach teletechnicznych. Peszel moŜna równieŜ układać w bruzdach w ścianie przed otynkowaniem lub w podłogach 
przed wykonaniem wylewek, w celu późniejszego zaciągnięcia okablowania. 
 
PSTN (Public Switched Telephone Network - Publiczna Komutowana Sieć Telefoniczna) - oznacza tradycyjną sieć 
telefoniczną Jej funkcjonowanie polega na łączeniu (komutowaniu) abonentów poprzez ustanowienie bezpośredniego 
połączenia (kanału) między nimi przy uŜyciu sieci kablowej  
i central telefonicznych. PSTN to tradycyjne telefony stacjonarne i sieci telefonów komórkowych. Obecnie PSTN coraz 
częściej wykorzystuje technologie cyfrowe, więc róŜnica pomiędzy VoIP a PSTN zaciera się coraz bardziej. 
 
RIP (Routing Information Protocol) - Protokół Informowania o Trasach naleŜący do grupy protokołów bram 
wewnętrznych (IGP), oparty jest na zestawie algorytmów wektorowych, słuŜących do obliczania najlepszej trasy do 
celu. 
 
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) - Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych, jest to technologia sieci 
transportu informacji, charakteryzująca się tym, Ŝe wszystkie urządzenia działające w sieci SDH, pracujące w trybie 
bezawaryjnym, są zsynchronizowane zarówno do nadrzędnego zegara (PRC) jak i do siebie nawzajem (w odróŜnieniu 
od takich technologii jak, np. ATM). WaŜną cechą jest równieŜ to, Ŝe podstawowa jednostka transportowa STM-N 
(Synchronous Transport Module - Synchroniczny Moduł Transportowy), w czasie zwielokrotniania ma przepływność, 
będącą N-tą wielokrotnością STM-1 (155,52 Mbit/s). Ta właściwość nie występuje np. w technologii PDH. Sieci SDH 
charakteryzują się o wiele większą niezawodnością od innych oraz mniejszą podatnością na uszkodzenia wynikającą 
z budowy m.in. struktur pierścieniowych. Dzięki temu mają moŜliwość automatycznej rekonfiguracji w czasie krótszym 
niŜ 50 ms.  
 Stosuje się następujące wielokrotności: 

• STM-1 (155,52 Mbit/s), 
• STM-4 (622,08 Mbit/s), 
• STM-16 (2488,32 Mbit/s), 
• STM-64 (9953,28 Mbit/s), 
• STM-256 (39813,12 Mbit/s). 

 
SSID (ang. Service Set IDentifier) – identyfikator sieci składający się maksymalnie z 32 znaków, dodawany do 
nagłówków pakietów wysyłanych przez bezprzewodową sieć lokalną. Pełni on rolę loginu przy próbie nawiązywania 
połączeń z punktami dostępowymi. Ponadto wszystkie urządzenia mające pracować w danej sieci muszą uŜywać tego 
samego SSID. 
SIEM  (Security Information and Event Management) – zarządzanie bezpieczeństwem informacji  
i zdarzeniami. 
 
SLA (Service Level Agreement) - umowa utrzymania i systematycznego poprawiania ustalonego między klientem a 
usługodawcą poziomu jakości usług informatycznych poprzez stały cykl obejmujący: 

• uzgodnienia, 
• monitorowanie usługi informatycznej, 
• raportowanie, 
• przegląd osiąganych wyników. 

 
SNMP  (Simple Network Management Protocol) z ang. Prosty Protokół Zarządzania Siecią - standard protokołu 
uŜywanego do nadzoru i zarządzania róŜnymi elementami sieci telekomunikacyjnych, takimi jak routery, przełączniki, 
komputery czy centrale telefoniczne. Istnieją obecnie trzy wersje protokołu SNMP: 

• pierwsza (SNMPv1), 
• druga (SNMPv2), 
• trzecia (SNMPv3). 

 
STP (Spanning-Tree Protocol) - protokół komunikacyjny, sporządzony przez IEEE (Institute of Electrical and 
Electronics Engineers) opisany w dokumencie IEEE 802.1d. Jest to protokół wykorzystywany przez sieci komputerowe 
(np. LAN) w drugiej warstwie modelu sieciowego ISO/OSI. STP obsługiwany jest przez przełączniki (network switch) i 
mostki sieciowe (network bridge). Stworzony dla zwiększenia niezawodności środowisk sieciowych. UmoŜliwia on 
konfigurację tych urządzeń w sposób zapobiegający powstawaniu pętli. Protokół ten tworzy graf bez pętli w kształcie 
drzewa i ustala zapasowe łącza. W trakcie normalnej pracy sieci blokuje je, tak by nie przekazywały one Ŝadnych 
danych. Wykorzystywana jest tylko jedna ścieŜka, po której moŜe odbywać się komunikacja. Na szczycie grafu znajduje 
się główny przełącznik tzw. korzeń (root) zarządzający siecią. Korzeniem zostaje przełącznik na podstawie 
identyfikatora. W momencie gdy STP wykryje problem np. zerwany link, to rekonfiguruje sieć uaktywniając łącze 
zapasowe, potrzebuje na to ok. 30 do 60 sekund.  
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 Poprawkami do STP są protokoły: 
• RSTP (ang. Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w) zapewnia krótszy czas przywracania 

sprawności połączeń po awarii. 
• MSTP (ang. Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s) umoŜliwia równowaŜenie obciąŜenia i 

zwiększa odporność sieci na błędy dzięki zapewnieniu wielu ścieŜek przekazywania ruchu danych. 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) - pakiet najbardziej rozpowszechnionych protokołów 
komunikacyjnych współczesnych sieci komputerowych. Najczęściej obecnie wykorzystywany standard sieciowy, 
stanowiący podstawę współczesnego Internetu. Nazwa pochodzi od dwóch najwaŜniejszych jego protokołów: TCP oraz 
IP. 
 
TDM  (Time Division Multiplexing) - technika przesyłu sygnałów cyfrowych polegając na zwielokrotnianiu w 
dziedzinie czasu. Przesyłane sygnały dzielone są na części, którym później przypisywane są czasy transmisji. Najpierw 
przesyłana jest pierwsza część pierwszego sygnału potem pierwsza część drugiego sygnału itd. Gdy zostaną przesłane 
wszystkie pierwsze części, do głosu dochodzą drugie części sygnału. Podstawowym sygnałem uŜywanym w 
telekomunikacji z komutacją kanałów jest strumień E1 (30 kanałów 64 kbps). Sygnał najczęściej fizycznie jest 
wyprowadzany stykiem G.703 lub V.35. 
 
UPE (User Provided Edge), Jest to styk stanowiący punkt, w którym kończy się sieć zarządzana przez operatora, a 
zaczyna się sieć klienta. 
 
UNI  (User-Network Interface) - styk pomiędzy siecią a uŜytkownikiem realizuje urządzenie UNI. Najbardziej 
popularnym UNI jest karta sieciowa Ethernet. 
 
Unicast - rodzaj transmisji, w której dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu - istnieje tylko 
jeden nadawca i tylko jeden odbiorca. Wszystkie karty Ethernet posiadają zaimplementowany ten rodzaj transmisji. 
Oparte na nim są podstawowe protokoły takie jak TCP, HTTP SMTP, FTP i telnet i częściowo ARP, który pierwsze 
Ŝądanie wysyła zawsze korzystając  
z transmisji broadcast. 
 
UTM  (Unified Threat Management) - zunifikowane (zintegrowane) zarządzanie zagroŜeniami. Wielofunkcyjne 
zapory ogniowe oferujące: 

• ochronę antyspamową (filtrowanie e-poczty) 
• ochronę antywirusową, 
• wykrywanie intruzów, 
• zapobieganie wtargnięciu intruzów, 
• filtrowanie treści internetowych, 
• standardowe usługi zapór ogniowych, jak np. translacja adresów (NAT). 

 Urządzenia UTM zdobywają rynek kosztem dotychczasowych rozwiązań firewall/VPN oraz innych 
zabezpieczeń realizowanych punktowo. Zapory klasy UTM są doskonałym rozwiązaniem dla małych i średnich firm, a 
takŜe dla oddziałów większych przedsiębiorstw, gdzie brak odpowiedniego zaplecza finansowego oraz technicznego 
do zarządzania kompleksowym systemem zabezpieczeń sieciowych jest barierą nie do przeskoczenia. Posiadają one 
wiele wbudowanych modułów ochrony,  
a ich instalacja, konfiguracja i zarządzanie ogranicza koszty wdroŜenia i utrzymania się. 
 
VLAN  (Virtual Local Area Network), sieć wirtualna jest siecią komputerową wydzieloną logicznie  
w ramach innej, większej sieci fizycznej. Do tworzenia VLAN-ów wykorzystuje się konfigurowalne switche, 
umoŜliwiające podział jednego fizycznego urządzenia na większą liczbę urządzeń logicznych, poprzez separację ruchu 
pomiędzy określonymi grupami portów. Komunikacja między VLAN-ami jest moŜliwa tylko wtedy, gdy w VLAN-ach 
tych partycypuje port naleŜący do routera. W przełącznikach zarządzalnych zgodnych z IEEE 802.1Q moŜliwe jest 
znakowanie ramek (tagowanie) poprzez doklejenie do nich informacji o VLAN-ie, do którego naleŜą. Dzięki temu 
moŜliwe jest transmitowanie ramek naleŜących do wielu róŜnych VLAN-ów poprzez jedno fizyczne połączenie 
(trunking). 
 VPLS MPLS pozwala na realizację między innymi następujących usług: 

• MPLS IP VPN-y, 
• TE (Traffic Engineering Tunnels), 
• AToM (Any Transport over MPLS), 
• VPLS (Virtual Private LAN Services). 

 
VoIP  (Voice over Internet Protocol) - technologia cyfrowa umoŜliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą 
łączy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujących protokół IP, popularnie nazywana "telefonią 



38 
 

internetową". Dane przesyłane są przy uŜyciu protokołu IP, co pozwala wykluczyć niepotrzebne "połączenie ciągłe" i 
np. wymianę informacji, gdy rozmówcy milczą. 
 
VPN (Virtual Private Network) - wirtualna sieć prywatna. MoŜna ją opisać jako "tunel", przez który płynie ruch w 
ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej, jak Internet) w taki 
sposób, Ŝe węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Taki kanał moŜe opcjonalnie 
kompresować lub szyfrować w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych 
danych. 
 
VRF (VPN Routing and Forwarding) - routing i przekazywanie dla VPN. 
 
WiMAX  (Worldwide Interoperability for Microwave Access) - technologia bezprzewodowej, radiowej transmisji 
danych. Została oparta na standardach IEEE 802.16 i ETSI HiperMAN. Standardy te stworzono dla szerokopasmowego, 
radiowego dostępu na duŜych obszarach. Standardy te określają informacje dotyczące konfiguracji sprzętu tak, aby 
urządzenia róŜnych dostawców pracowały na tych samych konfiguracjach, tj. aby wzajemnie ze sobą współgrały. 
WiMAX jest technologią umoŜliwiającą budowę bezprzewodowych miejskich sieci komputerowych (MAN), a takŜe 
rozległych obszarów usługowych, wykorzystywanych na przykład do świadczenia usług szerokopasmowego, 
bezprzewodowego dostępu do Internetu dla klientów indywidualnych i biznesowych. Standard ten zapewnia mobilność 
w wersji 802.16e.  
 
 
 

 


