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Streszczenie 
Niniejszy artykuł przedstawia wpływ czynników wynikających z realizacji zadań procesu 

dydaktycznego na kształtowanie parametrów uczelnianych sieci komputerowych. Dokonano 

systematyki czynników i próby nadania im wag, celem określania priorytetów i kierunków rozwoju 

infrastruktury sieciowej. 

 
Abstract 

The following article shows the influence of factors, emerging from the realization of the didactical 

process, when it comes to forming the parameters of academic computer networks. The systematics of 

the factors and trials of their importance were statedy in order to define priorities and the directions of 

development for the network’s infrastructure. 
 
 
Wstęp 

Dla dużych ośrodków uczelnianych, w których od wielu lat realizowano program rozwoju 

infrastruktury informatycznej nauki powstało wiele wysoko wykwalifikowanych zespołów 

skupionych wokół jednostek wiodących (KDM, MAN). Aktualnie realizowany jest w nich 

program rozwoju infrastruktury informatycznej polskiego środowiska naukowo-

akademickiego na lata 2001-2005 PIONIER – Zaawansowane Aplikacje, Usługi i 

Technologie dla Społeczeństwa Informacyjnego.  Zawarty w tym programie zbiór zadań 

strategicznych obejmuje pięć obszarów: 

• zaawansowane aplikacje sieciowe, 
• zaawansowane usługi sieciowe, 
• zaawansowana infrastruktura sieciowa, 
• zaawansowana infrastruktura specjalizowana, 
• połączenia międzynarodowe. 

Obszary te związane są generalnie z rozwojem sieci rozległych, ale pośrednio stymulują także 

rozwój lokalnych sieci uczelnianych. W związku z tym, dla użytkowników Uczelnianych 

Sieci Komputerowych (USK) stają się ważne takie parametry, jak: 

• dostępność sieci, 
• duża przepustowość, małe opóźnienie transmisji, efektywność, 
• pewność, bezpieczeństwo, itp. 



Zaawansowane aplikacje sieciowe dotyczące: nauk obliczeniowych, informacji przestrzennej, 

zarządzania zasobami środowiska, pracy grupowej wymuszają rozwój komunikacji 

strumieniowej (audio, wideo) oraz bibliotek wirtualnych i sieciowych baz wiedzy. 

Wdrożenie zaawansowanych aplikacji uwarunkowane jest zbudowaniem odpowiedniej 

infrastruktury w miejskich sieciach komputerowych, które z reguły zbudowane są na bazie 

szkieletu sieci uczelnianych. 

Od roku 1998 powstało w Polsce ponad 20 Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, z 

reguły w miejscowościach w których nie było uczelni akademickich, a zarazem miejskich 

sieci komputerowych. W uczelniach tych buduje się dopiero zręby infrastruktury 

informatycznej, powstają młode zespoły operatorów sieci LAN, zespoły naukowe i zespoły 

administracyjno-techniczne, które stają przed dylematem w jakim kierunku rozwijać sieć, 

jakie czynniki uwzględniać przy projektowaniu i rozbudowie USK. Niniejszy artykuł jest 

próbą systematyki czynników stymulujących rozwój sieci i próbą nadania im odpowiednich 

wag. 

Sieć komputerowa charakteryzuje się wieloma parametrami, które zestawione zostały  
w tabeli 1. 
Tabela 1. Parametry charakteryzujące sieci 
L.P. PARAMETR OPIS 
1 Koszt Wydatki na budowę urządzeń sieciowych i oprogramowanie oraz ich 

eksploatację 
2 Niezawodność, 

redundancja 
Wykrywanie i korygowanie błędów, minimalizacja uszkodzeń 

3 Naprawialność Rejestrowanie, lokalizowanie i likwidowanie uszkodzeń 
4 Ochrona Metody ochrony zasobów i styku z sieciami zewnętrznymi 
5 Stopień złożoności 

technologii 
Rodzaj zastosowanej technologii do budowy sieci szkieletowej 

6 Stopień zarządzania siecią Wynikający z zastosowanej technologii (ATM, Gigabit Ethernet) 
7 Przepustowość  Przepustowość pojedyńczego połączenia 
8 Możliwość połączeń 

multimedialnych 
IP, ATM 

9 Pamięci masowe i RAM Stacji klienckich i serwerów 
10 Moc obliczeniowa Stacji roboczych i serwerów 
 
Realizacja statutowych zadań uczelni,  wymusza przy projektowaniu rozwoju sieci 

uwzględnianie następujących sektorów w USK: 

♣ proces dydaktyczny, 
♣ zarządzanie administracyjno-finansowe uczelnią, 
♣ prace naukowe nauczycieli akademickich, 
♣ projektowanie aplikacji, 
♣ użytkownicy zewnętrzni (np. kampusy studenckie). 

Aby dokładnie analizować czynniki stymulujące rozwój USK, w każdym z wymienionych 

obszarów należałoby wymienić realizowane w ich zakresie zadania, a z drugiej strony 

kształtować na ich potrzeby parametry niżej wymienionych elementów sieci: 



♣ technologie transmisyjne, 
♣ farmy serwerów, 
♣ stacje klienckie. 

W niniejszym opracowaniu skupiono się na realizacji procesu dydaktycznego.  

Dla ułatwienia analizy potrzeb sporządzono diagram (rys.1) obejmujący aktualne i planowane 

na rok ak. 2002/2003 zadania w procesie dydaktyki PWSZ w Elblągu. 

 

Proces dydaktyczny 

 Proces dydaktyczny jest dla każdej uczelni podstawą jej istnienia. Realizacja zajęć 

niesie za sobą w zależności od charakteru, wymiaru zajęć, założeń tematycznych i liczebności 

grup studenckich różne obciążenie sieci komputerowej. W przypadku wykorzystywania 

aplikacji biurowych relatywne obciążenie sieci jest praktycznie znikome, jednak w przypadku 

wykorzystywania usług sieciowych takich jak poczta, czy www może być już znaczne, 

zwłaszcza łącz zewnętrznych zapewniających dostęp do sieci Internet. Znacznie obciąża sieć 

usługa przesyłania plików ftp. Kolejną usługą jeszcze bardziej obciążającą sieć jest 

stosowanie sieciowych systemów plików (np. NFS). Jest to nadzwyczaj odczuwalne dla 

użytkowników, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauczanie podstaw 
informatyki 

Systemy operacyjne: Windows, Linux,  

Usługi w sieciach: Internet, Intranet 

Nauczanie technik 
multimedialnych i 
grafiki komputerowej 

Rozpoznawanie i przetwarzanie dźwięku i obrazu 

Hipermedia 

Transmisje w czasie rzeczywistym 

Projektowanie animacji komputerowych 

Mapowanie rysunków. Cyfrowa analiza obrazu. Modyfikacja 
obrazu. Grafika 3D 

Nauczanie z użyciem 
inżynierskich pakietów 
CAD/CAM 

Tworzenie grafiki płaskiej: AutoCad 

Modelowanie 3D: Mechanical Desktop 

Komputerowe wspomaganie wytwarzania: systemy KSPT, 
MasterCAM , SurfCam 

Zintegrowane systemy 
zarządzania 

Projektowanie systemów zarządzania 

Symulacje komputerowe 

Systemy ekspertowe 

Wspomaganie nauczania 
dostępem do Internetu i 
aplikacje zdalnego 
nauczania 

Wspomaganie nauczania języków obcych 

Akademia Regionalna Cisco (planowana do uruchomienia) 

Nauka projektowania i zarządzania bazami danych Oracle 

Ekploatacja i 
zarządzanie sieciami 

Usługi sieciowe 

Zarządzanie sieciami 

Konfiguracje routerów, pomiary w sieci 

Metody numeryczne: MatLab, MathCad 
Nauczanie metod 
numerycznych i języków 
programowania 

Języki programowania strukturalne 

Języki programowania wizualno-obiektowe 

Programowanie sieciowe, programowanie współbieżne 



 
 
 
 
 
 
 

 

zwłaszcza w momencie rozpoczynania zajęć w sposób lawinowy, kiedy wszyscy jednocześnie 

próbują dostać się do zasobów sieciowych systemów plików. 

Czasy oczekiwania na otrzymanie żądanych informacji mogą ulec (i zazwyczaj ulegają) 

znacznemu wydłużeniu. 

 
Rys. 2 Rzeczywiste obciążenie interfejsu sieciowego serwera plików przy jednoczesnej pracy 20 stacji 

klienckich sieciowego systemu plików NFS (tylko katalogi domowe użytkowników z quotą 10 MB) 

 
Rys. 3.  Obciążenie całkowite systemu serwera plików przy jednoczesnej pracy 20 stacji klienckich sieciowego  

systemu plików NFS (montowane tylko katalogi domowe użytkowników z quotą 10 MB) 

Widoczny na rys. 2 skok obciążenia sieci jest liczony jako wartość średnia obciążenia w ciągu 

5 minut. W porównaniu ze stanem normalnym, obciążenie chwilowe generowane przez NFS 

jest bardzo duże i może powodować zakłócenia pracy innych aplikacji sieciowych. Z tego 

względu gałąź sieci pomiędzy jednostkami i serwerem zasobów plikowych powinna być 

bardzo wydajna. Bardzo wąskim gardłem jest też sam serwer, co widać na rys. 3. Gwałtowne 

wykorzystanie zasobów sieciowych powoduje znaczny wzrost całkowitego obciążenia 



systemu. O ile serwer taki nie musi dysponować zawrotna mocą obliczeniową, o tyle jego 

urządzenia magazynowe powinny być dość szybkie.  

Zupełnie inaczej wygląda proces transmisji dźwięków i obrazów w trybie rzeczywistym. 

Generowane obciążenie jest znaczne i utrzymuje się przez długi czas na jednakowym 

poziomie. Wymagane są łącza o dużych przepustowościach i jak najniższych opóźnieniach 

oraz maszyny o znacznych mocach zarówno do przesyłania danych jak i do ich obróbki 

(dekodowania). Wiąże się to z dużymi nakładami finansowymi na rozwój sieci, jednak 

inwestycje takie zdają się zrekompensować i przynieść wymierne korzyści nie tylko uczelni.  

Kolejnym działaniem obciążającym sieć komputerową jest proces zarządzania oraz instalacji 

oprogramowania. Oprogramowanie diagnostyczne, kontrolne również może znacznie 

obciążać sieć. Jeśli wziąć pod uwagę fakt dużego obłożenia zajęciami sal laboratoryjnych 

konieczne jest wprowadzenie zdalnej kontroli oprogramowania i stanu technicznego 

jednostek oraz bezinterwencyjnej instalacji oprogramowania. Systemy zarządzania typu np. 

Microsoft System Management Server podczas takich zabiegów bardzo mocno obciążają sieć, 

zwłaszcza w procesie  zdalnej instalacji oprogramowania. 

 

Technologie transmisyjne 

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na przesyłane informacje rośnie również 

obciążenie sieci. Obecnie główna magistrala sieci PWSZ w Elblągu jest zbudowany w 

technologii fast-ethernet i jej przepustowość wynosi 100 Mbps.  Średnie dobowe obciążenie 

sieci szkieletowej nie przekracza kilku procent, jeśli jednak wziąć pod uwagę obciążenie 

chwilowe rozpatrywane w czasie kilku – kilkunastu minut (jednoczesny start zajęć w kilku 

laboratoriach) to wygenerowane obciążenie średnie z 5 minut przekracza często 70-80 %. 

Wdrażanie kolejnych nowych usług sieciowych, jak transmisja dźwięku i obrazu spowoduje 

dodatkowe obciążenie łącz transmisyjnych i uczelnia może stanąć przed obliczem 

przeciążonej sieci.  

Obecnie, w małych sieciach najczęściej stosowane są kable miedziane (kat. 5) popularnie 

zwane skrętką. W zasadzie dla miedzi kresem zastosowań sieciowych jest fast-ethernet. 

Wdrażając technologię gigabit-ethernet można jeszcze wykorzystać kable miedziane (kat. 6, 

7) jednak zaleca się stosowanie światłowodów, zwłaszcza przy większych odległościach. 

Zwiększenie przepustowości sieci szkieletowej pociąga za sobą konieczność przebudowy 

farmy serwerów tak, aby nie stanowiły wąskich gardeł w sieci. Należy wyposażyć je w 

szybkie interfejsy gigabit-ethernet, wydajne procesory oraz szybkie macierze dysków SCSI. 



Nie bez znaczenia jest też szybkość łącz zewnętrznych. Obecnie uczelnia posiada łącze 

Polpak-T o przepustowości 2 Mbps. Średnie dobowe obciążenie łącza nie przekracza 60 %, 

jednak można przypuszczać, że po planowanym przyłączeniu Domów Studenckich do sieci 

uczelnianej (co ma nastąpić niebawem) zasoby łącza szybko ulegną wyczerpaniu.Wielką 

szansą dla uczelni jest powstająca w Elblągu sieć MAN w technologii ATM. Uczelnia w 

zamierzeniach ma stać się jednym z głównych węzłów tej sieci. 

 

Farma serwerów 

Ta część sieci jest najbardziej złożonym sektorem pod względem sprzętowym jak i 

programowym. W zależności od rodzaju pełnionej funkcji ich parametry wydajnościowe 

powinny być różne. Serwery usług sieciowych takich jak WWW, DNS, poczta, nie muszą w 

zasadzie dysponować potężnymi mocami jak superkomputery, jednak wykorzystanie zbyt 

słabego sprzętu może wpłynąć negatywnie na wydajność całej sieci. Ważnym dla nich 

parametrem jest odpowiednia wielkość pamięci RAM i moc obliczeniowa procesorów 

(nierzadko w liczbie kilku). Wbrew pozorom obciążenie choćby serwisem  WWW może 

powodować poważne obciążenie samego serwera jak i łącza transmisyjnego. Jeśli 

jednocześnie serwer taki pełni również inne funkcje (świadczy inne usługi) w momentach 

szczytowych całkowite jego obciążenie może chwilowo osiągać wartości krytyczne 

przekraczające nawet 80%. Opóźnienia spowodowane nawet chwilowymi przeciążeniami 

serwera wpływają znacznie na wydajność i komfort pracy użytkowników. 

Serwery usług plikowych takich jak FTP czy NFS nie potrzebują procesorów o dużych 

mocach i olbrzymiej ilości pamięci RAM. Najważniejsze są dla nich wydajne pamięci 

masowe o olbrzymich pojemnościach (w PWSZ taki serwer posiada dwa procesory taktowane 

zegarem 1GHz oraz pamięć masową o łącznej pojemności 275 GB). 

 

Stacje klienckie 

Sieci komputerowej nie można postrzegać jako integralnej całości. Nieodłącznymi 

elementami  są dla niej stacje – komputery klienckie. 

W zasadzie można je sklasyfikować w zależności od przeznaczenia. Z punktu widzenia 

użytkownika, najważniejszą cechą będzie moc obliczeniowa i wielkość pamięci RAM. 

Dla studentów początkujących wystarczający jest sprzęt o niewielkich osiągach 

wydajnościowych. Plan ich zajęć obejmuje aplikacje biurowe, podstawy programowania, 

proste bazy danych. Program studiów na 3 i 4 roku obejmuje już przedmioty specjalistyczne, 

dlatego też wymagany jest sprzęt wydajniejszy, który poradzi sobie z obróbką grafiki, 



dźwięku, projektowaniem CAD/CAM, przeprowadzaniem prostych symulacji, analiz 

numerycznych. 

Studentom najstarszych lat wybranych specjalności niezbędne będą również wydajne 

specjalizowane stacje robocze (lub klastry stacji roboczych) choćby do przeprowadzania 

skomplikowanych obliczeń numerycznych, analiz i symulacji. 

 

Wagi czynników stymulujących rozwój sieci komputerowych 

Na rys. 4 podano przykładowe współczynniki wagowe czynników kształtujących wartości  

wybranych parametrów elementów sieci komputerowej. Tak przygotowana analiza, może 

posłużyć do określenia charakterystyki każdej jednostki i odpowiednio ją przyporządkować 

do pełnienia zadanych funkcji w sieci. Wartości te nie są na chwilę obecną poparte 

badaniami, a jedynie doświadczeniem twórców opracowania. W rzeczywistych warunkach 

mogą być odmienne od przyjętych, w szczególności uzależnione od profilu uczelni i polityki 

rozwoju infrastruktury sieciowej. 

 

Podsumowanie 

Proces dydaktyczny i czynniki w nim występujące mają znaczący wpływ na kierunki rozwoju 

uczelnianych sieci. Autorzy niniejszego referatu pracują nad dokładną analizą wpływu 

czynników związanymi z procesem dydaktycznym (np. wpływ planu zajęć, tematów zajęć z 

wykorzystaniem technik komputerowych) na kształtowanie się parametrów elementów sieci, 

w szczególności przepustowości, opóźnienia, pamięci operacyjnych, itp. (rys. 2, 3). 

Analiza aktualnego stanu sieci LAN PWSZ w Elblągu jednoznacznie wykazuje, że proces 

dydaktyczny może być realizowany w podstawowym zakresie. Nie jesteśmy przygotowani do 

realizacji aplikacji zdalnego nauczania. Potrzebne są do tego sale audytorskie zdalnego 

nauczania, wyposażone w system kamer cyfrowych, terminale użytkowników, dekodery 

obrazu i dźwięku, serwer audytoryjny, sprzęt prezentacyjny oraz dostęp do 

szerokopasmowego łącza. 
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SIEĆ 
KOMPUTEROWA 
(rozumiana jako struktura 

zależnych od siebie jednostek 
komputerowych) 

PAMIĘĆ RAM 
Stacje robocze: 
- skomplikowane bazy danych 0,25 
- obliczenia numeryczne 0,2 
- symulacje  0,2 
- projektowanie CAD/CAM 0,15 
- obróbka video  0,1 
- obróbka grafiki 3D  0,06 
- obróbka grafiki 2D  0,03 
- aplikacje internetowe i biurowe 0,01 
Serwery (wielkość zależna od 
obciążenia): 
- usługi bazodanowe  0,6 
- usługi WWW, poczta, DNS 0,3 
- usługi plikowe  0,1 
 

MOC OBLICZENIOWA 
Stacje robocze: 
- obliczenia numeryczne 0,25 
- skomplikowane bazy danych 0,2 
- symulacje  0,15 
- obróbka video  0,1 
- projektowanie CAD/CAM 0,1 
- obróbka grafiki 3D  0,1 
- obróbka grafiki 2D  0,05 
- aplikacje internetowe i biurowe 0,05 
Serwery (wielkość zależna od 
obciążenia): 
- usługi bazodanowe  0,6 
- usługi WWW, poczta, DNS 0,3 
- usługi plikowe  0,1 
 

PAMIĘCI MASOWE 
Stacje robocze: 
- obróbka i dystrybucja video 0,3 
- skomplikowane bazy danych 0,2 
- obróbka grafiki 3D  0,2 
- obróbka grafiki 2D  0,1 
- pozostałe  0,1 
Serwery (wielkość zależna 
od ilości przechowywanych 
danych): 
- usługi plikowe  0,8 
- usługi bazodanowe  0,1 
- usługi pocztowy  0,05 
- usługi WWW  0,04 
- usługi DNS  0,01 
 

NIEZAWODNOŚĆ 
  
- Serwery - niezawodność względnie 
duża   0,5 
- Sprzęt sieciowy   0,45 
- Stacje robocze – niezawodność 
względnie mała  0,05 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
- sektor finansowo – księgowy i kadrowy 0,3 
- farma serwerów strategicznych 0,3 
- sektor administracyjny i naukowy 0,25 
- farma serwerów studenckich  0,1 
- stacje studenckie   0,05 

PRZEPUSTOWOŚĆ 

SIECI 
- transmisja dźwięku i obrazu 0,5 
- usługi plikowe  0,2 
- systemy zarządzania 0,1 
- usługi WWW, poczta, DNS 0,1 
- aplikacje biurowe  0,1 

Rys. 4. Czynniki stymulujące rozwój sieci komputerowej 


