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Projektowanie Systemów Okablowa-

nia Strukturalnego 
 

Projektowanie Systemów Okablowania Strukturalnego dla sieci komputerowych jest bardzo 

wymagającym procesem. Podobnie, jak w przypadku projektowania budynków, układów 

elektronicznych, czy części maszyn – projektowanie infrastruktury sieciowej dla przedsię-

biorstwa lub innego obiektu wymaga zastosowania odpowiednich metod, narzędzi, umiejęt-

ności, a także wymusza zachowanie norm i postępowania zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

W tej części opracowania zostaną omówione etapy i wytyczne do projektowania Systemem 

Okablowania Strukturalnego, głównie w odniesieniu do sieci lokalnych realizowanych 

w standardzie Gigabit i 10Gigabit Ethernet. Rozdział ten zawiera również krótką charaktery-

stykę norm międzynarodowych, europejskich i krajowych, odnoszących się do organizowania 

Okablowania Strukturalnego. Kolejne podrozdziały zawierają, opracowane na podstawie do-

kumentów normalizacyjnych i zaleceń producenckich, opis elementów składowych Systemu 

Okablowania Strukturalnego oraz najważniejsze wytyczne dla ich projektowania i wdrożenia. 

 

1.1 System Okablowania Strukturalnego 

Dla poprawienia funkcjonowania warstwy fizycznej sieci oraz określenia sposobów organiza-

cji sieci LAN określono i ustandaryzowano kilka ważnych wytycznych odnośnie projektowa-

nia i realizacji systemu połączeń sieciowych. Poprawiło to nie tylko wydajność i organizację 

sieci, ale również usprawniło metody ich projektowania i administrowania nimi. Od strony 

fizycznej, głównymi elementami sieci są: 

• urządzenia sieciowe kierujące ruchem sieciowym i ustalające jego warunki, 

• media sieciowe, za pośrednictwem których odbywa się komunikacja między urzą-

dzeniami sieciowymi, 

• system dystrybucji i rozmieszczenia urządzeń oraz mediów sieciowych, 

• urządzenia wspomagające dla powyższych elementów, w tym również elementy 

wykończeniowe i pomocnicze. 

 

Wszystkie powyższe elementy wchodzą w skład Systemu Okablowania Strukturalnego sieci 

komputerowych. Pojęcie to nie odnosi się jedynie do samego okablowania, lecz określa całą 

warstwę fizyczną sieci. Systemy Okablowania Strukturalnego stanowią nową gałąź rozwojo-
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wą sieci komputerowych. Natomiast, przygotowanie odpowiedniego projektu Systemu Oka-

blowania staje się jednym z nadrzędnych działań, prowadzonych w celu realizacji wysoko-

wydajnych sieci komputerowych, przygotowanych do łatwego rozwoju w przyszłości. 

 

Geneza i istota Systemów Okablowania Strukturalnego 

Sieci komputerowe, na samym początku swej egzystencji, nie miały takiej formy, jaką mają 

obecnie. Brak normalizacji odnośnie transmisji danych, zarówno w zakresie protokołów, jak 

i mediów był powszechnym problemem. Brakowało systemów i standardów mogących ob-

sługiwać różne formy połączeń i zestawy protokołów. Każdy producent systemów sieciowych 

proponował inne rozwiązania i w przypadku zmiany dostawcy usług, firma klienta była zmu-

szona do kompletnej przebudowy całego Systemu, nawet, jeśli w grę wchodziła jedynie wy-

miana niektórych urządzeń lub modernizacja niewielkich obszarów sieci. 

  

Taki stan rzeczy przyczynił się do rozpoczęcia prac, mających na celu opracowanie rozwiąza-

nia, które będzie obsługiwać większość najpopularniejszych systemów transmisji danych 

w różnych typach sieci. Zaprojektowano jeden kabel do realizacji połączeń sieciowych – naj-

pierw był to kabel koncentryczny, później czteroparowy kabel miedziany, czyli nieekranowa-

ną skrętkę (UTP - z ang. Unshielded Twisted Pair). Wprowadzenie jednego medium transmi-

sji dla wszystkich rodzajów połączeń ograniczyło przypadki stosowania różnego rodzaju oka-

blowania i różnych systemów oraz koszty modernizacji. Jednolite okablowanie znalazło po-

wszechne zastosowanie w sieciach teleinformatycznych. Stało się to możliwe dzięki stosowa-

niu elementów „przejściowych” (np. tranceiverów), dostosowujących odmienne systemy do 

współpracy z ustandaryzowanym okablowaniem. Pozwoliło to na doprowadzenie tego same-

go, pojedynczego kabla do każdego z gniazdek telekomunikacyjnych w budynku, zamiast 

dwóch lub trzech kabli różnego typu. [22,23] 

 

Wizja ustandaryzowania okablowania sieciowego miała zapewnić możliwość stosowania po-

wszechnie znanych i dostępnych metod oraz mediów transmisji (konkretnie jednego wybra-

nego medium) w celu sprawnego i wydajnego przesyłania danych pomiędzy systemami. Dla 

wybranego kabla opracowano odpowiednie złącze i wyznaczono najważniejsze parametry, 

jakie powinien spełniać. Ustalono sposoby instalacji okablowania, węzłów rozdzielczych sieci 

oraz typy stosowanych sieci (topologie) dla odpowiednich standardów. 

 

Głównym celem przyświecającym standaryzacji Systemów Okablowania było zapewnienie 

jednolitości systemów transmisji i opracowanie wspólnych dla różnych specyfikacji mediów 
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dostępowych. Koncepcja Okablowania Strukturalnego polega na takim zorganizowaniu sieci 

kablowej w budynku, aby z każdego punktu telekomunikacyjnego był dostęp zarówno 

do sieci komputerowej, jak i usług telefonicznych. Wcześniej organizacja okablowania sieci 

teleinformatycznych była realizowana w formie poplątanych przewodów o różnym rozmiesz-

czeniu i parametrach, zwanej „spaghetti cabling”, przedstawionej na poniższym rysunku 

(Rys. 1). [23] 

 

Rys. 1. Przykład pajęczyny sieciowej zwanej „spaghetti cabling”. [źródło:  MOLEX PN ®] 
 

Brak jednolitego systemu infrastruktury sieciowej posiadał wiele wad. Najważniejsze z nich 

to: 

� utrudnienia w integracji systemów pochodzących od różnych producentów, 

� niska skalowalność połączeń, 

� brak przejrzystości i odpowiedniej organizacji połączeń, 

� trudność w utrzymaniu efektywności, wysokiej niezawodności i wydajności, 

� trudności w identyfikowaniu uszkodzeń i przeprowadzaniu napraw, 

� ograniczenia w przypadku reorganizacji stanowisk pracy. 

 

Rozpoczęto grupowanie małych sieci w tzw. podsieci, obsługiwane przez jeden Punkt Dys-

trybucyjny, który mógł być połączony z kolejnym sobie podobnym, tworząc w ten sposób 

topologie gwiazdy lub gwiazdy hierarchiczną, rzadziej magistrali. W związku z tym, zdecy-

dowano o zastosowaniu kabel skręcanego UTP do łączenia kolejnych segmentów sieci. Wy-

nikało to również z faktu, że w chwili standaryzowania Systemów Okablowania Strukturalne-

go, dużą popularność zdobywały sieci standardu Ethernet, opartego na czteroparowym kablu 

skręcanym. 

 

Poniższy rysunek (Rys. 2) przedstawia typową organizację Systemu Okablowania i rozmiesz-

czenia Punktów Dystrybucyjnych, obsługujących poszczególne podsieci.  
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Rys. 2. Uporządkowany System Okablowania Strukturalnego, zrealizowany według 

wytycznych i norm. [źródło: MOLEX PN ®] 
 

Stosowanie Systemów Okablowania Strukturalnego pozwala na sprawne organizowanie fi-

zycznych komponentów sieci w całym budynku. Istotne jest wdrożenie tego typu Systemów 

w nowopowstających budynkach, co pozwala ograniczyć koszty związane z późniejszymi 

modernizacjami infrastruktury sieciowej. Takie rozwiązanie, mimo, iż jest kosztowne na sa-

mym początku (zakłada instalację większej liczby punktów abonenckich niż faktycznie po-

trzeba), w przyszłości może ograniczyć koszta związane z rozszerzeniem sieci. Dlatego też, 

obecnie w nowobudowanych kompleksach instalacje okablowania sieciowego są wykonywa-

ne od podstaw z założeniem pokrycia pełnego obszaru budynku. [22,23,24] 

 

Wykonanie odpowiedniego Systemu Okablowania Strukturalnego, który zaprojektowany zo-

staje z uwzględnieniem jego wielozadaniowości i wysokiej wydajności, pozwala na: 

o integracje usług sieciowych oraz telekomunikacyjnych, 

o szybką wymianę informacji w obrębie całej sieci i dostęp do usług zewnętrznych 

dostawców, 

o łatwą administrację siecią, jej fizycznymi komponentami i zasobami, 

o uniezależnienie infrastruktury sieciowej od aplikacji – odpowiednio zaprojektowa-

ny System Okablowania spełni wymagania najwyższego szczebla, 

o ergonomię pracy użytkowników – rozmieszczony w całym budynku System, po-

zwala przenosić stanowiska pracy i je reorganizować. 
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Najważniejsze cechy, właściwie zaprojektowanego i wykonanego Systemu Okablowania 

Strukturalnego, to: 

- Elastyczność – możliwa współpraca z wieloma rodzajami technologii komunika-

cyjnych (np. Ethernet 10/100/1000 Mb/s), jak również elastyczność wobec wpro-

wadzanych zmian organizacyjnych i usprawnień, 

- Otwartość – System powinien dawać możliwość współpracy wielu systemom 

jednocześnie i być przygotowanym na nowe rozwiązania, 

- Przyszłościowość – główne kryterium, zapewniające wyżej wspomniana możli-

wość wdrażania nowych technologii oraz na rozbudowę okablowania i usług. [23] 

 

Realizacja Systemów Okablowania Strukturalnego podlega pewnym normom i wytycznym, 

wynikającym z konieczności ustandaryzowania sieci komputerowych. Jednym z podstawo-

wych założeń Systemów Okablowania jest to, aby obejmował on swym zasięgiem jak naj-

większy obszar, w którym może zaistnieć potrzeba dostępu do sieci komputerowej. Ponadto 

właściwe opracowanie projektu Systemu Okablowania powinno określać jego jednolitość, 

funkcjonalność, standard oraz zapewniać gwarancję projektowanego Systemu. 

 

Elementy składowe Systemu Okablowania Strukturalnego 

Na System Okablowania Strukturalnego składa się kilka podstawowych elementów. System 

taki to nie tylko okablowanie, ale również dodatkowe urządzenia organizacyjne i wykończe-

niowe, jak: szafy i system dystrybucji okablowania, urządzenia aktywne. To także Punkty 

Abonenckie i połączenia telekomunikacyjne. Rysunek 17 (str. 50) przedstawia schemat Sys-

temu Okablowania Strukturalnego, którego elementy to: 

� Założenia projektowe systemu – określenie wymagań odnośnie sieci i jej stan-

dardu, a także rodzaju okablowania instalacja, protokołów sieciowych, zgodności 

z normami i innych zasadniczych cech instalacji. 

� Punkty Dystrybucyjne – zwane Punktami Rozdzielczymi, to miejsca, w których 

zbiega się okablowania poziomego i pionowego Systemu; stanowi punkt centralny 

sieci w topologii gwiazdy i gromadzi urządzenia aktywne zarządzające siecią 

(koncentratory, przełączniki itp.). 

� Okablowanie pionowe (wewnątrz budynku) – okablowanie miedziane i/lub 

światłowody, realizujące połączenia pomiędzy Punktami Rozdzielczymi. 

� Okablowanie poziome – okablowanie łączące Punkt Abonencki użytkownika 

z Punktem Dystrybucyjnym sieci. 
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� Punkty Abonenckie – punkt końcowy okablowania poziomego, w którym zamon-

towane są dwa gniazda RJ-4 – stanowi punkt przyłączenia użytkownika do sieci. 

� Połączenia systemowo-terminalowe – dodatkowe okablowanie dedykowane do 

realizacji połączeń pomiędzy stacjami administracyjnymi a niektórymi urządze-

niami aktywnymi Systemu. 

� Połączenia telekomunikacyjne budynków – obszar okablowania dodatkowego 

dedykowanego do realizacji połączeń międzybudynkowyh oraz wykorzystywane 

w połączeniach telekomunikacyjnych. 

� Elementy pasywne – są to szafy stojące, w których montowany jest sprzęt aktyw-

ny oraz dodatkowe elementy porządkujące okablowanie.[ 2,22,23] 

 

 

Rys. 3. Elementy składowe Systemu Okablowania Strukturalnego. [35] 

 

W dalszej części opracowania znajdują się opisy poszczególnych elementów Systemu Oka-

blowania Strukturalnego oraz zasady ich doboru podczas projektowania wydajnych infra-

struktur sieciowych. Jednym z pierwszych etapów przygotowania projektu Systemu Okablo-

wania jest opracowanie struktury sieci – zarówno logicznej, jak i fizycznej. Jednak zanim 

to nastąpi, należy dowiedzieć się, jakie normy i specyfikacje zawierają wytyczne do właści-

wej organizacji poszczególnych elementów Systemów Okablowania Strukturalnego. 
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1.2 System Okablowania Strukturalnego a normy 

Samo słowo normalizowanie, w technice, oznacza „działalność polegająca na analizowaniu 

wyrobów, usług i procesów”
1)

, która ma na celu zapewnienie: 

- funkcjonalności 

- użyteczności, 

- zgodności (kompatybilności) 

- zamienności, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- ograniczenia (zbędnej) różnorodności. 

 

Na podstawie w/w analizy, odpowiednie organizacje opracowują zestawy wytycznych i zale-

ceń, według których należy postępować podczas opracowywanie, wdrażania i użytkowania 

różnych produktów i usług. Wyniki analiz i ich opracowań podawane są do wiadomości pu-

blicznej jako normy lub przepisy techniczne. Normalizowanie wpływa zarówno na obniże-

nie kosztów, jak również: 

- umożliwia masową produkcję, 

- zapewnia współpracę urządzeń różnych producentów, 

- pozwala grupować produkty i usługi według podobieństw i różnic, 

- narzuca konieczność ujednolicania cech konstrukcyjnych, wymiarowych i doty-

czących przydatności, 

- ułatwia dokonywanie zmian i usprawnień w nowszych wersjach produktów. 

 

Normalizacją zajmują się odpowiednie instytucje międzynarodowe, urzędy państwowe oraz 

grupy tworzone przez producentów. Ich wspólnym celem jest przygotowywanie dokumentacji 

standaryzującej dostępne produkty i usługi. 

 

Mówiąc o Systemach Okablowania Strukturalnego, również należy pamiętać, że podlegają 

one wytycznym, które standaryzują procesy ich projektowania, budowy i użytkowania. Regu-

ły te ściśle określają, jak ma być zorganizowane okablowanie budynków, jak mają wyglądać 

połączenia kabli oraz, jak je zabezpieczać. Normy te określają najważniejsze parametry, ja-

kim muszą sprostać elementy Systemów Okablowania Strukturalnego oraz normalizują ob-

szary pracy tych Systemów. Określają zalecenia dotyczące topologii, zasad administracji, 

                                                

 
1) Wolna Encyklopedia Internetowa, hasło: normalizacja (technika) (www.wikipedia.pl). 
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ogólnych norm projektowania, a także zawierają informacje na temat poszczególnych mediów 

transmisji i ich zastosowanie. 

 

Najważniejsze dokumenty standaryzujące Systemy Okablowania Strukturalnego zostały opra-

cowane przez instytucje amerykańskie, międzynarodowe komitety niezależne oraz grupy pod-

legające Unii Europejskiej. Podstawową normą, dla Okablowania Strukturalnego, jest norma 

Stowarzyszenia Przemysłu Elektronicznego (EIA – ang. Electronic Industries Association) 

i Stowarzyszenia Przemysłu Telekomunikacyjnego (TIA – ang. Telecommunications Industry 

Association) – EIA/TIA-568-A „TIA/EIA Building Telecommunications Wiring Standards”, 

wydana w grudniu 1995, która powstała na bazie normy EIA/TIA-568, dotyczącej złącz i ka-

bli transmisyjnych dla pasma do 16MHz. Była to pierwsza norma odnosząca się do Systemów 

Okablowania Strukturalnego, zawierająca specyfikację dla kategorii 5. kabli UTP o paśmie 

do 100 MHz (zatwierdza warunki techniczne normy TSB-36, a dla złącz – normy TSB-40). 

Właśnie ta norma (EIA/TIA-568) w dużym stopniu przyczyniła się do rozwinięcia idei Sys-

temów Okablowania Strukturalnego. [23,25,26] 

 

Norma EIA/TIA-568 to norma ogólna, która nie określa dokładnie konkretnego standardu 

komunikacji, jak np. Ethernet, Token-Ring. Odnosi się głównie do funkcjonalnych kryteriów 

technicznych i instalacyjnych, wykorzystywanego okablowania. W związku z dużym tempem 

zmian w dziedzinie Systemów Okablowania Strukturalnego – norma ta jest stale aktualizowa-

na i ostatecznie została przeredagowana, a do użytku wprowadzono normę EIA/TIA-568-B 

„Commercial Building Telecommunication Cabling Standard”. Norma ta określa wymagania 

dotyczące składników i parametrów transmisji dla mediów telekomunikacyjnych. Została, 

w kwietniu 2001 roku, podzielona na osobne części: 

- EIA/TIA-568-B.1 „Commercial Building Telecommunication Cabling Standard – 

Part I: General Requirements” – część poświęcona wymaganiom ogólnym Sys-

temów Okablowania Strukturalnego, zawierająca podstawowe informacje na temat 

projektowania okablowania, elementów składowych Systemów, dopuszczalnych 

odległości połączeń, itp.; ujednolica wytyczne dla infrastruktur składających się 

z produktów pochodzących od różnych producentów; dodatek do niej (EIA/TIA-

568-B.1.1) zawiera wytyczne dotyczące promieni zagięcia 4-parowych kabli UTP 

i STP, istotnych przy wykonywaniu instalacji, 

- EIA/TIA-568-B.2 „Commercial Building Telecommunication Cabling Standard - 

Part II: Balanced Twisted Pair Cabling Components” – część określająca składni-

ki okablowania, parametry transmisji, procedury pomiarowe weryfikacji instalacji 
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opartych na skrętce kategorii 5e oraz specyfikację złącz; dodatek do niej 

(EIA/TIA-568-B.2.1) zawiera wymagania dla okablowania kategorii 6., 

- EIA/TIA-568-B.3 „Optical Fibre Cabling Components Standard – Part III” – ta 

części określa wymagania dotyczące okablowania światłowodowego – składników 

i parametrów w systemie światłowodowym. [23,25] 

 

Wytyczne specyfikacji EIA/TIA-568 uwzględniają zalecenia innych norm, które są z nimi 

powiązane. Normy towarzyszące dla normy EIA/TIA-568, to: 

- EIA/TIA-485-A „Electrical Characteristics of Generators and Receivers for Use 

in Balanced Digital Multipoint Systems”, dotycząca charakterystyk elektrycznych 

generatorów i odbiorników używanych w cyfrowych systemach wielopunktowych, 

- EIA/TIA-569 „Commercial Building Telecommunications for Pathways and Spa-

ces”, zawierająca opis prowadzenia kanałów telekomunikacyjne w biurowcach, 

określa zasady fizycznej budowy Systemów Ookablowania Strukturalnego, 

- EIA/TIA-570 „Residential Telecommunications Cabling Standard”, odnosi się do 

kanałów telekomunikacyjne w mieszkaniach, 

- EIA/TIA-606 „The Administration Standard for the Telecommunications Infra-

structure of Commercial Building”, zawiera wytyczne dotyczące administracji in-

frastrukturą telekomunikacyjnej w biurowcach, 

- EIA/TIA-607 „Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 

Telecommunications”, dotyczy uziemienia w budynkach biurowych, 

- TSB-67 „Transmission Performance Specification for Field Testing of Unshielded 

Twisted-Pair Cabling Systems”, precyzyjnie orkreśla zalecenia dotyczące po-

miarów w Systemach Okablowania Strukturalnego, 

- TSB-72 „Centralized Optical Fiber Cabling Guidelines”, odnosi się do scentrali-

zowanego systemu okablowania światłowodowego, 

- TSB-75 „Additional Horizontal Cabling Practices for Open Offices”, dotyczy 

rozwiązań okablowania poziomego dla biur o zmiennej aranżacji wnętrz (instala-

cje oparte o MUTO), 

- TSB-95 „Additional Transmission Performance Guidelines for 4-Pair 100 W Ca-

tegory 5 Cabling”, odnosi się do parametrów i procedur testowych dla systemów 

Gigabit Ethernet (1000Base-T), realizowanych na okablowaniu kategorii 5 i 5e. 

 

Normy opracowane przez organizacje amerykańskie, wsparte normami uzupełniającym, sta-

nowią podstawę normy międzynarodowej – ISO/IEC-11801:2002 Secend Edition „Informa-
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tion technology – Generic cabling for customer premises”. Norma ta została wydana przez 

Międzynarodową Organizację Standaryzującą (ISO ang. International Organisation for Stan-

dardization) oraz Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC ang. International Elec-

trotechnical Commission) w roku 2002. Z kolei w oparciu o normę międzynarodową stwo-

rzono normę europejską EN-50173 „Information technology – Generic cabling systems”, 

która zawiera znacznie więcej wytycznych adekwatnych do specyfikacji i przepisów z obsza-

rów Unii Europejskiej. Dodatkowo najnowsza wersja – norma EN-50174, szczegółowo okre-

śla wytyczne odnośnie planowania, instalowania i eksploatacji okablowania sieciowego. Inne 

normy europejskie, odnoszące się do Systemów Okablowania Strukturalnego, to: 

- EN-50167 „Okablowanie poziome”, 

- EN-50168 „Okablowanie pionowe”, 

- EN-50169 „Okablowanie krosowe i stacyjne”. [2,23] 

 

Normy międzynarodowe i europejskie, dotyczące testowania i administrowania Systemami 

Okablowania sieciowego, to: 

- ISO/IEC-14763-1 „Information technology – Implementation and operation of 

customer premises cabling – Part 1: Administration”, międzynarodowa norma, 

określająca wymagania dotyczące administrowania Systemem Okablowania, 

- EN-50346:2002 „Information technology – Cabling installation – Testing of in-

stalled cabling”, europejska norma odnosząca się do procedur pomiarowych pa-

rametrów okablowania miedzianego i światłowodowego. 

 

Przedstawione wyżej normy to aktualnie obowiązujące na świecie specyfikacje w dziedzinie 

Systemów Okablowania Strukturalnego budynków. Z racji obowiązujących w Polsce przepi-

sów, również i Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), opracował zestaw dokumentów nor-

malizujących realizacje i użytkowanie infrastruktur sieciowych. Obecnie obowiązującymi 

w Polsce normami, odnoszącymi się do Systemów Okablowania Strukturalnego, są: 

- PN-EN-50173-1:2004 „Technika informatyczna – Systemy Okablowania Struktu-

ralnego – Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe”, wprowadzająca wytycz-

ne normy europejskiej EN-50173, 

- PN-EN-50174-1:2002 „Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 

1: Specyfikacja i zapewnienie jakości”, wprowadzająca wytyczne normy EN-

50174-1:2000, 

- PN-EN-50174-2:2002 „Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 

2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków”, wprowadzająca 

normę EN 50174-2:2000, 
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- PN-EN-50174-3:2005 „Technika informatyczna – Instalacja okablowania – Część 

3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków”, która wprowa-

dza normę EN 50174-3:2003. 

 

Normą odnoszącą się do testowania Systemów Okablowania Strukturalnego, na obszarze Pol-

ski, jest norma PN-EN 50346:2004 „Technika informatyczna – Instalacja okablowania – 

Testowanie Systemów Okablowania Strukturalnego”, będąca tłumaczeniem normy europej-

skiej EN-50346.  

 

Wyżej omówione normy stanowią podstawę planowania, organizowania, instalowania, testo-

wania i eksploatacji infrastruktur okablowania sieciowego. Zawierają unormowania technicz-

ne i specyfikacje dla poszczególnych połączeń oraz obszarów Systemów sieciowych. Zreali-

zowanie według nich Systemu Okablowania daje gwarancję, że jest on systemem wydajnym, 

elastycznym, bezpiecznym i zapewniającym sprawną współpracę komponentów składowych. 

Projektując i realizując Systemy Okablowania należy dobierać ich podzespoły, kierując się 

posiadanymi certyfikatami zgodności z w/w normami. Tylko takie podzespoły dają pewność 

realizacji infrastruktury najwyższej jakości. [2,27] 

 

Odpowiednie z wymienionych norm zawierają wytyczne odnoszące się do testowania infra-

struktury okablowania dla połączeń wykonanych w różnych standardach sieciowych 

(1000Base-T, 1000Base-SX itp.). Zarówno dla starszych, jak i nowszych wersji Ethernetu. 

Wytyczne i wymagania testowe dla okablowania standardu Gigabit Ethernet, zostały opisane 

w Załączniku III. – „Instalatorstwo sieciowe”, w części „Testowanie i certyfikowanie Syste-

mów Okablowania Strukturalnego”. 

 

1.3 Podstawy przygotowania projektu 

Proces projektowania Systemu Okablowania Strukturalnego sieci komputerowych składa się 

z wielu etapów i wymaga rozpatrzenia wielu zależności. Musi uwzględniać zarówno wyma-

gania norm, jak i spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników sieci. Sam etap przygoto-

wania projektu jest jednym z wielu etapów „życia” danego przedsięwzięcia, których istnienie 

jest wymagane dla sprawnego funkcjonowania i eksploatowania infrastruktur sieciowych. 

 

Kolejne fazy istnienia każdej inwestycji można chronologicznie rozmieścić na osi czasu 

(patrz Rys. 4), co pozwala łatwiej określić dany etap prowadzonych prac i przewidzieć na-

stępne poczynania, przewidziane w harmonogramie. 
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Rys. 4. Przedstawienie etapów istnienia inwestycji na osi czasu. 

 

W skład założenia wstępnych wchodzą zarówno oczekiwania inwestora, jak i wytyczne norm 

i standardów. To inwestor i przyszli użytkownicy stawiają podstawowe wymagania dla pro-

jektowanego Systemu. Natomiast normy i wytyczne standardów wymuszają sposób jego re-

alizacji, który zapewnieni jego odpowiednią jakość i jednolitość. 

 

Opracowanie projektu jest wymaga przeprowadzenia wstępnych rozmów z inwestorem, które 

mają na celu: 

- określenie potrzeb i wymagań inwestora – inwestor precyzuje swoje oczekiwa-

nia od projektu – określa przyszłe przeznaczenie projektowanej sieci oraz wyma-

gania odnośnie jej użytkowania i bezpieczeństwa, 

- analizę sytuacji obecnej – czyli ustalenie obecnego stanu rzeczy – określenie wad 

i zalet istniejącej sieci oraz przedstawienie propozycji przedsięwzięć mających na 

celu zmianę obecnej sytuacji „na lepsze” zgodnie z wymaganiami inwestora, 

- analiza ograniczeń biznesowych inwestora – inwestor określa, na które zmiany 

pozwalają mu finanse i których wymaga polityka przedsiębiorstwa - przeprowa-

dzenie weryfikacji możliwości spełnienia oczekiwań inwestora na tle jego możli-

wości finansowych – zasada „tyle mam, na ile mogę sobie pozwolić”, 

- propozycja zmian i przygotowanie różnych strategii działania – zapoznanie 

inwestora z kilkoma propozycjami rozwiązań, mającymi na celu spełnienie jego 

wymagań i oczekiwań, 

- wybór rozwiązania – po wykonaniu powyższych etapów, następuje przedstawie-

nie szkicu zakresu zmian, które zostaną przeprowadzone i posłużą do przygotowa-

nia projektu. [1,28] 

 

Powyższe działania stanowią swego rodzaju podstawę wyjścia do przygotowania projektu, 

zarówno logicznej infrastruktury sieci, jak i systemu okablowania. Bez znajomości potrzeb 

inwestora i przyszłych użytkowników, stanu sytuacji obecnej oraz sprecyzowania propozycji 

rozwiązań i sposobów ich realizacji, nie można rozpocząć prac projektowych. 
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Analiza potrzeb i możliwości inwestora 

Właściwe przeanalizowanie celów i możliwości klienta pozwala na dobranie zestawu opty-

malnych dla niego rozwiązań. Zrozumienie wagi tych czynników jest aspektem krytycznym 

projektowania sieci i przygotować kilka rozwiązań, które spełnią oczekiwania inwestora. Na-

leży przekazać klientowi również wszelki związane z nimi obawy i możliwe do wystąpienia 

utrudnienia. Często czynnik finansowy jest znaczną przeszkodą w przygotowaniu optymal-

nych rozwiązań. Dlatego istotne jest właściwe podejście do proponowanych zmian. 

 

Przygotowując analizę potrzeb i możliwości inwestora należy dokładnie przyjrzeć się działal-

ności klienta, a na podstawie obserwacji i charakterystyki jego profilu – określić wymagania 

techniczne projektu. Oto czynniki mogące mieć wpływ na wachlarz propozycji rozwiązań 

projektowych: 

- typ usług wymaganych przez klienta – niektóre usługi wymagają zastosowania 

dodatkowych rozwiązań technicznych (np. dostęp pracowników mobilnych), 

- typ aplikacji wykorzystywanych przez klienta – niektóre aplikacje sieciowe 

mogą wymagać zastosowania bardziej wydajnych połączeń, 

- wymagania administracyjne – np.: bezawaryjne działanie sieci w całym okresie 

jej żywotności lub możliwość jej rozbudowy w przyszłości we własnym zakresie, 

- wymagania bezpieczeństwa – bezpieczeństwo sieci i pewność jej żywotności 

oraz niezawodności mogą okazać się ważniejsze, niż gestie finansowe, 

- wymagania dla rozbudowy i modernizacji – klient może zechcieć zapewnić so-

bie możliwość rozbudowy sieci w przyszłości bez ponoszenia większych kosztów, 

- wymagania architektoniczne – często prowadzenie okablowania w dedykowa-

nym systemie listew naściennych i rur PCV wydaje się mało estetyczne i wymaga-

ne są inne techniki organizacji Systemu Okablowania Strukturalnego. 

 

Analizując profil inwestor oraz jego oczekiwania i możliwości, projektant ma szanse przygo-

towania optymalnej propozycji, która z dużym prawdopodobieństwem zostanie przez klienta 

zaakceptowana. W parze z analizą potrzeb i możliwości inwestora idzie konieczność przeana-

lizowania sytuacji obecnej infrastruktury przedsiębiorstwa lub już istniejącej w nim sieci. [28] 

  

Analiza sytuacji obecnej 

Przygotowując modernizację istniejącej sieci lub projektując nowy System Okablowania 

Strukturalnego, należy dokładnie przeanalizować obecną sytuację infrastruktury logicznej 
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i architektonicznej budynku, w którym ma być wdrożony projekt. Ważne jest dokonanie cha-

rakterystyki negatywnych i pozytywnych cech istniejącego Systemu. Sam obszar analizy sy-

tuacji obecnej jest zależny od planowanych prac – przebudowa lub modernizacja obecnej in-

frastruktury, czy wdrożenie całkowicie nowego projektu. 

 

Jeżeli celem prac jest modernizacja lub przebudowa istniejącego Systemu, należy rozpocząć 

prace od analizy istniejącej intersieci. Istotne jest wykorzystanie dokumentacji technicznej 

istniejącego Systemu Okablowania – ułatwi to i przyspieszy prace przygotowawcze projektu. 

Przygotowanie mapy połączeń, określenie połażenia Punktów Dystrybucyjnych, spis urzą-

dzeń oraz długości poszczególnych tras, znacznie usprawniają prace przygotowania optymal-

nego projektu modernizacji. Przede wszystkim należy określić: 

- strukturę fizyczną sieci – chodzi głównie o istniejące Punkty Dystrybucyjne, 

- stan okablowania – opisać rodzaje i parametry obecnego okablowania, określić 

standardy, w jakich mogą pracować, wyznaczyć odcinki wymagające moderniza-

cji, opisać zastosowanie odcinków nie modernizowanych, 

- stan systemu dystrybucji okablowania – niektóre elementy instalacyjne, jak li-

stwy naścienne, rury, gniazda, szafy mogą zostać wymienione lub wykorzystane 

w modernizowanej sieci, 

- zastosowane standardy urządzeń – często modernizacja sieci, mająca na celu 

zwiększenie jej przepustowości, może być ograniczona jedynie do wymiany urzą-

dzeń aktywnych, np. z Fast Ethernet na Gigabit Ethernet (przy okablowaniu speł-

niającym wymagania wprowadzanego standardu), 

- warunki użytkowania sieci – istnieje potrzeba określenia obecnego wykorzysta-

nia sieci, jej dostępności, wydajności, sprawności, bezpieczeństwa oraz pozosta-

łych warunków użytkowania i administrowania – jest to pomocne w opracowaniu 

strategii modernizacji sieci pod kątem administracyjno-użytkowym. 

 

Na podstawie zdobytych informacji można określić, które obszary infrastruktury nie wymaga-

ją zmian, które można w łatwy sposób rozbudować, a które stanowią tzw. „wąskie gardła” 

i wymagają gruntownej modernizacji. [1,23,28] 

 

Analiza sytuacji obecnej jest istotna w przypadku przebudowy części sieci, jej rozbudowy 

oraz wymiany jej elementów na nowsze. Jeżeli przygotowywany projekt zakłada całkowitą 

reorganizację Systemu Okablowania Strukturalnego lub budowę jego od podstaw – zaprojek-

towanie i wykonanie nowych połączeń – wówczas analiza sytuacji obecnej ma nieco inny 

charakter. W takim przypadku należy równie dużą uwagę zwrócić na charakterystykę obszaru 
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przeznaczonego na implementacje sieci (rozkład pomieszczeń, układ kondygnacji itp.) oraz 

przeznaczenie wdrażanej sieci (sieć szkolna, sieć obszaru produkcyjnego, sieć rozległa z cen-

trum wymiany danych itp.). Niezbędne będą plany budynku i dokładny opis jego architektury. 

Istotne jest określenie walorów architektonicznych i środowiskowych miejsca rozlokowania 

całego Systemu sieciowego, ponieważ niektóre budynki mogą sprawiać problemy natury ar-

chitektonicznej do racjonalnego i optymalnego wykonania instalacji sieciowej. [1] 

 

Analiza wymagań technicznych sieci (wydajnościowo-

jakościowa) 

Na podstawie analizy potrzeb inwestora oraz rozeznania w sytuacji obecnej sieci, należy 

przygotować charakterystykę wymagań wydajnościowo-jakościowych Systemu. Nie jest to 

jeszcze etap doboru urządzeń, czy standardów, ale wstępne przygotowanie charakterystyki 

sieci, która będzie punktem wyjścia do opracowania struktury organizacyjnej projektowanego 

Systemu. Na tym etapie przygotowań ważne jest zebranie i przeanalizowanie wymagań tech-

nicznych oraz wytycznych dla projektowanej sieci. Przede wszystkim należy uwzględnić: 

� charakterystykę ruchu sieciowego – określić główne źródła ruchu sieciowego 

oraz jego natężenie w poszczególnych obszarach sieci, wymaga zidentyfikowania 

społeczności użytkowników sieci oraz wykorzystywanych aplikacji i usług, 

� wydajność sieci – stopień wykorzystania sieci, przepustowość i sprawność połą-

czeń, opóźnienia w transmisji itp., wymaga dobrania odpowiednich technologii 

adekwatnych do przewidzianego ruchu w danym obszarze sieci, 

� dostępność sieci – odnosząca się do czasu w jakim sieć jest dostępna dla użyt-

kowników; może być wyrażana jako procentowy czas prawidłowego działania sie-

ci w ciągu roku, miesiąca lub tygodnia; wiąże się z uwzględnieniem nadmiarowo-

ści Systemu, a także z jego odpornością na uszkodzenia, 

� skalowalność – w wielu przypadkach jest celem podstawowym i odnosi się 

do przyszłego rozwoju sieci w kierunku jej powiększania, 

� bezpieczeństwo – rozumiane zarówno jako bezpieczeństwo ochrony danych, wa-

runków transmisji danych, jak i bezpieczeństwa fizycznego Systemu Okablowania 

(wydzielone pomieszczenia składowania danych i najważniejszych punktów sieci, 

ochrona przeciwpożarowa i przeciwprzepięciowa), jest jednym z ważniejszych 

aspektów projektowania, 
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� łatwość zarządzania – odnosi się do przyszłego użytkowania i administrowania, 

bierze pod uwagę: zarządzanie wydajnością, uszkodzeniami, konfiguracją, zarzą-

dzanie bezpieczeństwem oraz rozliczeniem wykorzystania sieci, 

� użyteczność – odnosi się do łatwości dostępu użytkowników do usług sieciowych 

oraz do łatwości administrowania nią poprzez stosowanie mechanizmów ułatwia-

jących jej konfigurację, 

� adaptacyjność – odnosi się do elastycznego dostosowywania się sieci i jej ele-

mentów składowych do wprowadzanych zmian organizacyjnych; wysoka adapta-

cyjność sieci do zmian wynikających z jej reorganizacji skraca czas przestojów jej 

funkcjonowania, a co za tym idzie zwiększa jej dostępności. 

 

Powyższy wykaz wymagań wydajnościowo-jakościowych, odnoszących się do projektowanej 

infrastruktury, jest w dużym stopniu uwarunkowany oczekiwaniami inwestora. Analizując 

jego potrzeby na podstawie powyższego zestawu kryteriów, można opracować strategię mo-

dernizacji istniejącej infrastruktury lub optymalny projekt implementacji nowej sieci. 

 

Najważniejsze do określenia cele techniczne sieci to jej skalowalność, dostępność, wydaj-

ność, bezpieczeństwo, użyteczność oraz zdolności adaptacyjne. Z określeniem ich wagi zwią-

zane jest oczywiście podejście kompromisowe i uwzględnienie możliwości inwestora. Szuka-

nie kompromisów przy projektowaniu Systemów Okablowania Strukturalnego to podstawo-

wy mechanizm właściwego dobierania kryteriów dalszego działania oraz ograniczania kosz-

towności projektu. Niemniej jednak, analizując wymagania wydajnościowo-jakościowe, nale-

ży określić jeden główny cel projektowanej sieci oraz priorytety osiągnięcia jej pozostałych 

cech. Czasami szukanie kompromisów może być nieco skomplikowane. Zwłaszcza wtedy, 

gdy cele są różne dla różnych części projektowanej sieci. [1,6,28] 

 

Na podstawie określonych celów głównych, wyników powyższych analiz oraz ustalenia wy-

magać wydajnościowo-jakościowych, można przystąpić do opracowywania projektu sieci. 

Przed przystąpieniem do projektowania Systemu Okablowania Strukturalnego sieci należ 

opracować strukturę logiczną sieci (określenie topologii oraz jej standardu). Dopiero kolej-

nym krokiem jest przygotowanie projektu struktury fizycznej, czyli dobór i rozmieszczenie 

poszczególnych elementów Systemu Okablowania w budynku oraz wdrożenie projektu. 
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Zarządzanie siecią według modelu ISO 

Organizacja ISO (ang. International Standard Organization), oprócz opracowania modelu 

warstwowego sieci OSI, wniosła spory wkład w opracowanie dodatkowych wytycznych 

związanych z organizowaniem sieci komputerowych.
2)

 Model OSI stanowi punkt wyjściowy 

nie tylko dla zrozumienia istoty komunikacji sieciowej, ale również podstawę dla zrozumienia 

istotnego aspektu, związanego z eksploatacją sieci komputerowych, jakim jest zarządzanie 

systemami sieciowymi. Według ISO i w odniesieniu do modelu OSI, określono kilka składo-

wych systemu zarządzania sieciami komputerowymi. Są to: 

- zarządzanie wydajnością,  

- zarządzanie konfiguracją,  

- zarządzanie sprawozdawczością,  

- zarządzanie uszkodzeniami, 

- zarządzanie bezpieczeństwem. 

 

Zarządzanie wydajnością 

Zarządzanie wydajnością obejmuje pomiary oraz kontrolę podstawowych i najważniejszych 

parametrów sieci, co znacznie przyczynia się do utrzymywania odpowiedniego poziomu wy-

dajności. Ta funkcja systemu zajmuje się badaniem: przepustowości sieci, czasów propagacji 

komunikatów oraz stopni użytkowania konkretnych składowych sieci. Zarządzanie wydajno-

ścią polega przede wszystkim na: gromadzenie odpowiednich informacji, ich analizowaniu 

dla określenia stanu pracy sieci oraz wyznaczaniu poziomów wartości dla każdej informacji 

tak, by jej przekroczenie było traktowane jako problem wymagający odpowiedniego działa-

nia. Monitorowaniem tych informacji zajmują się odpowiednie jednostki poszczególnych 

urządzeń sieciowych. 

 

Zarządzanie konfiguracją 

Obejmuje monitorowanie sieci i systemowych informacji konfiguracyjnych różnych wersji 

elementów sprzętowych i programowych. Śledzenie i nadzorowanie tych informacji pozwala 

na usprawnienie procesów rozwiązywania problemów związanych z pojawianiem się błędów, 

wynikających ze złej konfiguracji elementów systemu. 

 

 

 

 

                                                

 
2) O modelu referencyjnym OSI więcej wspomniano w Załączniku I., część I.1 – „Model OSI i TCP/IP (DoD). 
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Zarządzanie sprawozdawczością 

Najważniejszym krokiem w zarządzaniu sprawozdawczością jest pomiar wykorzystania naj-

ważniejszych zasobów sieciowych, w odniesieniu do pojedynczych użytkowników. Na pod-

stawie analizy wyników możliwy jest wgląd w bieżące parametry użytkowe, które są notowa-

ne i wykorzystane w kalkulacjach obciążenia połączeń. 

 

Zarządzanie uszkodzeniami 

Zarządzanie uszkodzeniami obejmuje wykrywanie uszkodzeń sieci i informowanie o nich 

użytkowników oraz administratorów. Stanowi najszerszy aspekt zarządzania siecią według 

ISO, ponieważ zapewnia określenie symptomów uszkodzenia sieci oraz izolowanie występu-

jących problemów. Zdefiniowany problem pozwala określi konkretne rozwiązanie. Oba stany 

zostają zapamiętane i ułatwiają prace przy kolejnym pojawieniu się niepożądanych zjawisk. 

 

Zarządzanie bezpieczeństwem 

Zarządzanie bezpieczeństwem obejmuje administrowanie dostępem do zasobów sieci, po-

przez stosowanie metod, zapewniających możliwość uniknięcia obniżenia wydajności pracy 

sieci. Przede wszystkim dotyczy to określonych sposobów autoryzacji przed dostępem do 

zasobów sieci, w postaci: monitorowania procesów logowania. Ten aspekt zarządzania dzieli 

sieć na części autoryzowane i nieautoryzowane oraz przeprowadza identyfikacje najważniej-

szych zasobów sieci.
 
 

 

Właściwie zarządzanie infrastrukturą pomaga przede wszystkim w zachowaniu ciągłości dzia-

łania sieci, nawet w przypadku niekontrolowanego uszkodzenia zabezpieczeń. Wyżej wymie-

nione aspekty zarządzania sieciami usprawniają zarówno procesy użytkowe, jak i administra-

cyjne. Pozwalają na odpowiednie ustandaryzowane podejście do zarządzania sieciami, a co za 

tym idzie – ujednolicenie procedur związanych z bezpiecznym i sprawnym wykorzystywa-

niem zasobów sieciowych. Właściwie ukierunkowują poszczególne etapy projektowania sieci 

i Systemów Okablowania Strukturalnego. [28,29] 

 

1.4 Opracowanie struktury sieci 

W pierwszym etapie, przygotowywania projektu, należy określić standard sieci oraz jej struk-

turę logiczną. W tym celu potrzebne są wyniki analizy potrzeb inwestora oraz wymagania 

odnośnie zapewnienia odpowiedniej wydajności sieci, jakości usług oraz informacje na temat 
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przyszłego rozwoju sieci. Potrzebna jest również dokumentacja budynku i ewentualnie istnie-

jącej sieci. 

 

Proces planowania struktury sieci wiąże się z: 

- określeniem standardu sieci i jej wewnętrznych połączeń, 

- opracowaniem struktury logicznej, 

- opracowaniem struktury fizycznej na obszarze implementacji, 

- określeniem modelu adresowania i nazewnictwa węzłów sieci, 

- opracowaniem strategii bezpieczeństwa komunikacji wewnątrzsieciowej, 

- opracowaniem formy administrowania siecią. 

 

Z racji tego, iż niniejsze opracowanie dotyczy głównie projektowania obszarów fizycznych 

sieci (Systemu Okablowania Strukturalnego) z uwzględnieniem jej standardu – opisy mecha-

nizmów doboru adresowania i nazewnictwa węzłów sieci zostaną tu pominięty. Adresowanie 

i nazewnictwo hostów stanowi obszar rozważań dotyczących warstwy 2 i 3 modelu OSI. To 

opracowanie skupia się na warstwie 1 – fizycznej, oraz dolnych obszarach warstwy 2 – łącza 

danych. Również kwestie dotyczące bezpieczeństwa komunikacji i administracji wewnątrz-

sieciowej zostaną tu pominięte. Poruszone tu pojęcie bezpieczeństwa sieciowego będzie od-

nosiło się przede wszystkim do ochrony obszaru warstwy fizycznej sieci oraz mechanizmów 

administrowania Systemem Okablowania Strukturalnego. 

 

Określenie standardu i struktury logicznej sieci 

Na podstawie wyników wcześniej omówionych analiz można przystąpić do opracowania 

schematu logicznej organizacji sieci. Jednak najpierw, należy określić jej standard. W tym 

celu potrzebna jest znajomość takich czynników, jak: 

- wymagana przepustowość połączeń, 

- wymagana wydajność sieci i jej niezawodność, 

- przewidywany ruchu wewnątrz sieci, 

- możliwość rozbudowy w przyszłości. 

 

Standard sieci jest zależny od jej typu (LAN, WAN, MAN) oraz od planowanej ogólnej orga-

nizacji sieci i jej poszczególnych segmentów. Chodzi tu przede wszystkim o określenie spo-

sobu komunikacji wewnątrz sieci i na podstawie tego dobranie jej odpowiedniego standardu. 

Ogólnie dostępnymi standardami realizacji sieci są: Ethernet, Token-Ring, ATM, FDDI. Nie 

wszystkie cieszą się odpowiednią popularnością, a z racji tego, że niniejsze opracowanie od-
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nosi się głównie do technologii Ethernet i sieci lokalnych – pozostałe technologie zostaną tu 

pominięte. 

 

Obecnie najczęściej wykorzystywanym standardem do realizacji sieci LAN jest standard Et-

hernet. Jednak samo określenie standardu projektowanej sieci jako Ethernet nie jest wystar-

czające. Należy określić dokładnie, która wersja tego standardu, i w których obszarach sieci 

zostanie wykorzystana.
3)

 Sam standard Ethernet narzuca wykorzystanie fizycznej topologii 

gwiazdy, w bardziej rozbudowanych sieciach – gwiazdy hierarchicznej lub topologii hybry-

dowej. Dalszym krokiem standaryzowania projektowanej infrastruktury jest określenie stan-

dardów poszczególnych połączeń między- i wewnątrz-segmentowych. Wiąże się to z określe-

niem technologii ich realizacji, wyborem odpowiedniego medium, co uwarunkowane jest rolą 

tych połączeń oraz warunków fizycznymi obszaru implementacji Systemu. 

 

Projekt logicznej struktury sieci obrazuje organizację wewnętrzną sieci, wszelkie zależności 

pomiędzy jej poszczególnymi segmentami oraz sposób ich połączenia (topologie fizyczną). 

Wybrany wcześniej standard sieci (topologia logiczna) narzuca po części organizację fizyczną 

sieci. W fazie przygotowania projektu logicznego, określa się jej rozmiar i zakres, a także 

punkty połączeń oraz typy zastosowanych urządzeń. 

 

Pierwszym etapem opracowania projektu logicznego sieci jest określenie jej topologii oraz 

opracowanie schematu logicznej organizacji – ewentualnej segmentacji. Punktem wyjścia jest 

schemat blokowy, który nie uwzględnia poszczególnych urządzeń w segmentach, a jedynie 

samo rozmieszczenie poszczególnych segmentów sieci, ich ewentualną hierarchizację oraz 

określa standardy poszczególnych połączeń. Przykładowy schemat blokowy sieci pokazano 

na rysunku 19 (str. 65). [9,28,30] 

 

                                                

 
3) Poszczególne wersje standardu Ethernet zostały opisane w Załączniku II. i Rozdziale 2. 
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Rys. 5. Przykładowy schemat blokowy sieci METRO. 

 

Na podstawie schematu blokowego sieci można przygotować schemat logiczny, który 

uwzględnia rozmieszczenie (topologię fizyczną) poszczególnych segmentów oraz tworzących 

je urządzeń. Stanowi on zazwyczaj rozwinięcie schematu blokowego i jest materiałem wyj-

ściowym do opracowania schematu fizycznej struktury sieci w oparciu o plan budynku. Za-

zwyczaj większość obecnie projektowanych sieci jest realizowana w oparciu o model hierar-

chiczny, czyli taki, który dzieli sieć na warstwy, pełniące określone funkcje, oraz topologię 

gwiazdy hierarchicznej z centralnym punktem w postaci wysokowydajnego przełącznika.
4)

 

Oba sposoby organizacji sieci mogą wspólnie egzystować w jednej implementacji lub się po-

krywać. 

 

Kolejny rysunek (Rys. 6) przedstawia schemat logiczny sieci METRO, będący rozwinięciem 

jej schematu blokowego, przedstawionego na rysunku 5. Uwzględnia on rodzaje zastosowa-

nych urządzeń, tworzących poszczególne segmenty sieci oraz jej topologię fizyczną. 

 

                                                

 
4) Hierarchiczny model sieci oraz metoda segmentacji zostały omówione w Rozdziale 3. „Projektowanie Systemów Okablowania Struktu-
ralnego – Metody organizacji i zabezpieczanie połączeń”. 
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Rys. 6. Schemat struktury logicznej sieci METRO. 

 

Każde urządzenie umieszczone na schemacie logicznym sieci należy oznaczyć jednoznacz-

nym symbolem używanym w dalszej części projektu. Projekty takie zazwyczaj są wykony-

wane przy użyciu odpowiednich narzędzi, w których oznaczenia poszczególnych typów urzą-

dzeń są niemal identyczne. Ułatwia to tworzenie i interpretowanie schematów. 

 

Zatem opracowanie struktury logicznej sieci przewiduje: 

- wyznaczenie głównych węzłów sieci i ich urządzeń (np. serwer, router), od któ-

rych będzie przede wszystkim zależeć organizacja poszczególnych obszarów sieci, 

- określenie hierarchii poszczególnych segmentów sieci, 

- wydzielenie poszczególnych podsieci i określenie topologii ich realizacji, 

- ustalenie warunków komunikacji pomiędzy poszczególnymi obszarami, poprzez 

dobranie odpowiedniego standardu połączeń, 

- zabezpieczenie obszarów specjalnych, takich jak centra danych, punkty dostępu do 

sieci zewnętrznych i Internetu,  

- zachowanie nadmiarowości połączeń i urządzeń dla zwiększenia dostępność i sta-

bilność sieci, 

- zapewnienie odpowiedniego stopnia skalowalności sieci. 
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Odpowiednio przygotowany projekt struktury logicznej, oprócz samego schematu, powinien 

zawierać opis hierarchizacji poszczególnych segmentów oraz standardy połączeń pomiędzy 

nimi. Tworząc projekt logiczny należy uwzględnić wymagania użytkownika i strukturę orga-

nizacyjną budynku. Następnie – na podstawie projektu logicznego sieci należy zaprojektować 

jej strukturę fizyczną. 

 

1.5 Metody organizacji i zabezpieczania połączeń 

sieciowych 

Większość obecnie wdrażanych sieci jest zaprojektowana z wykorzystaniem mieszaniny róż-

nych topologii fizycznych. Dobór odpowiedniej topologii zależy od wybranego standardu 

sieci, ale również od warunków implementacji sieci – obszar, lokalizacja, wymagane usługi, 

architektura budynku, wymagania stawiane poszczególnym podsieciom itp. 

 

Opracowując topologie siec, należy zwrócić szczególną uwagę na takie jej cechy, jak: wielo-

segmentowość, hierarchiczność, skalowalność, nadmiarowość połączeń, których poziom 

stanowi podstawowe cechy dobrze zaprojektowanej sieci. W tej części opracowania zostaną 

scharakteryzowane techniki i metody organizacji połączeń, najczęściej wykorzystywana przy 

projektowaniu sieci, które mają wpływ na w/w cechy implementacji. 

 

Segmentacja sieci 

Tradycyjne podłączenie kilku komputerów do jednego medium bez zastosowanie dodatko-

wych urządzeń pośrednich lub urządzeń sieciowych warstwy 2. takich, jak przełączniki, daje 

w efekcie jedną domenę kolizji – fizycznie określaną segmentem sieci. Przyłączenie kolej-

nych stacji roboczych wymaga użycia dodatkowych linii i tym samym zwiększenia domeny 

kolizyjnej. 

 

Jedną z podstawowych technik organizowania sieci jest segmentacja, która pozwala na dzie-

lenie sieci na osobne podsieci, zwiększania jej wydajności upraszczania administracji, przy 

pomocy odpowiednich urządzeń. Segmentacja wprowadza podział sieci na fizyczne obszary, 

zwane segmentami i może zostać przeprowadzona zarówno przy projektowaniu sieci, jak 

i przy okazji jej udoskonalania. Pozwala na zmniejszenie zatorów w sieci, poprzez stosowanie 



 

 24

urządzeń warstwy 2., które nie przekazują pakietów na wszystkie swoje porty.
5)

 Przykład za-

stosowania segmentacji przedstawia rysunek poniżej (Rys. 7). 

 

 

Rys. 7. Zastosowanie urządzeń warstwy 2. do segmentacji sieci. [31] 

 

Podział sieci na segmenty ogranicza ruch pomiędzy stacjami roboczymi oraz redukuje obcią-

żenie w obrębie danego segmentu jedynie do konkretnego połączenia pomiędzy stacja a prze-

łącznikiem. Pasmo dostępne w danym segmencie jest dzielone tak, aby wszyscy użytkownicy 

mogli wykorzystać dostępną przepustowość swoich połączeń. Przy zastosowaniu przełączni-

ków ruch odbywa się na trasie stacja nadawcza, urządzenie sieciowe, stacja odbiorcza, po-

nieważ urządzenia te nie rozgłaszają ramek na wszystkie porty. Zatem zmniejsza się liczba 

występujących kolizji. 

 

Segmentacja daje również możliwość zwiększenia długości połączeń w sieciach standardu 

Ethernet. Ogólnie dzielenie sieci na segmenty ogranicza w niej „zatory” oraz występowanie 

kolizji – każda stacja robocza dysponuje własna linią transmisyjną, a jej pakiety są przekazy-

wane bezpośrednio do stacji, z którą się komunikuje. Do procesu segmentacji potrzebne jest 

solidne przygotowanie – projekt segmentacji sieci musi być przemyślany, ponieważ zła stra-

tegia może spowodować błędy komunikacyjne i zmniejszyć wydajność całego Systemu. 

[1,5,28,31] 

 

                                                

 
5) Zasadę pracy przełącznika oraz innych urządzeń sieciowych, została omówiona w części I.4 – „Urządzenia sieciowe”, Załącznik I. 
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Budowa sieci płaskich i hierarchicznych 

Obecne zalecenia projektowe mówią, iż tworzenie sieci w oparciu o przełączniki i proces 

segmentacji, zwiększa ich wydajność, dodatnio wpływa na ich skalowalność oraz podnosi 

jakość usług. Ułatwienie administracji, i zwiększenie poziomu detekcji awarii w poszczegól-

nych obszarach sieci daje wprowadzenie hierarchicznego modelu sieci. 

 

Topologia hierarchiczna dzieli sieć na podstawowe obszary, przedstawione na rysunku poni-

żej (Rys. 8), które są obsługiwane przez odpowiedniej rangi urządzenia sieciowe. Są to: 

- warstwa rdzenia – tworzona przez urządzenia wysokiej klasy, typu routery brze-

gowe; jej zadaniem jest organizowanie ruchu z/do Internetu i sieci kampusowej, 

- warstwa dystrybucji – realizowana w oparciu o wysokowydajne przełączniki war-

stwy 2. i 3., wprowadzające reguły komunikacyjnych w obrębie całej sieci, 

- warstwa dostępowa – łącząca użytkowników za pośrednictwem przełączników 

i pośrednich Punktów Dystrybucji, 

- warstwa robocza – obszar stacji roboczych użytkowników końcowych.  

 

 

Rys. 8. Przykład organizacji sieci w modelu hierarchicznym. 

 

Hierarchiczny model sieci usprawnia jej organizację i ułatwia przeprowadzanie zmian 

w przyszłości. W porównaniu z sieciami o charakterze płaskim, w których nie ma podziału na 

w/w obszary, modyfikacje mogą wywoływać przestoje w pracy całej sieci. Rozrastanie się 
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sieci o modelu płaskim, polega na dołączeniu urządzeń w dowolnym punkcie, co często wy-

maga reorganizacji całej sieci. W przypadku sieci hierarchicznych, łatwo zaplanować obszar 

reorganizacji sieci i ograniczyć tego negatywne skutki do nie wielkiej grupy użytkowników. 

 

W sieciach LAN proces hierarchizacji ma znaczenie nawet w przypadku projektowania nie 

wielkich infrastruktur. Odpowiednie przygotowanie tego procesu, pozwoli w przyszłości ła-

twiej siecią administrować oraz ograniczyć koszta związane z jej przebudową. [1,28] 

 

Zabezpieczenie połączeń 

Oprócz wyżej wymienionych kwestii organizacyjnych sieci, istnieje jeszcze kilka równie 

ważnych, które mają znaczący wpływa na przyszłe funkcjonowanie sieci oraz wymuszają 

przygotowanie projektu, z uwzględnieniem wszelkich możliwe scenariuszy eksploatowania 

sieci. Przed rozpoczęciem planowania infrastruktury, warto zapoznać się z wymaganiami 

technicznymi i jakościowymi dla projektowanego Systemu. W obliczy mogących wystąpić 

zagrożeń dla systemu komunikacji i obszarów infrastruktury, kluczowego znaczenia nabiera 

właściwe projektowanie sieci z podejściem wielowarstwowym, wspartym o model OSI 

i schemat zarządzania. Nowoczesne systemy infrastruktury sieciowej należy odpowiednio 

kształtować w celu zapobieżenia pojawieniu się potencjalnych zagrożeń wewnętrznych 

w postaci defektu urządzeń, połączeń, pojawiania się tzw. „wąskich gardeł” itp. 

 

Głównie chodzi tu o zapewnienie linii połączeń awaryjnych oraz przygotowanie sieci tak, aby 

w przyszłości można ją było rozbudować bez ponoszenia znacznych kosztów, a ewentualnie 

występujące uszkodzenia, w jak najmniejszym stopniu przyczyniały się do spadku wydajno-

ści i poziomu dostępowości sieci. Jednymi z ważnych cech projektowanej sieci, mającymi 

wpływ na jej przyszłe funkcjonowanie i rozbudowę przyszłości, są odpowiednia nadmiaro-

wość tras i połączeń oraz skalowalność. [1,4,14,32] 

 

Redundancja połączeń 

Każde połączenie, zwłaszcza w części szkieletowej i warstwach rdzenia oraz dystrybucji, po-

winno być zabezpieczone w razie wystąpienia awarii. Jednym ze sposobów zabezpieczeń jest 

stosowanie metody redundancji połączeń, czyli realizacji dodatkowych połączeń pomiędzy 

urządzeniami w postaci dodatkowego okablowania – dublowanie połączeń. Dodatkowe oka-

blowanie stanowi zabezpieczenie dla okablowania podstawowego w przypadku jego awarii 

lub potrzeby konserwacji. Linie nadmiarowe nie powinny być wykorzystywane do realizacji 

połączeń równolegle z połączeniami podstawowymi, ponieważ okablowanie dodatkowe sta-
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nowi jedynie zabezpieczenie, wykorzystane dopiero w momencie pojawienia się awarii połą-

czeń podstawowych lub ich konserwacji. Poniższy rysunek (Rys. 9) przedstawia schemat sieci 

z dodatkowym okablowaniem nadmiarowym 

 

 

Rys. 9. Przykład redundancji połączeń szkieletowych. 

 

Przy redundancji okablowania światłowodowego należy zastosować jedną z metod: redun-

dancje włókien lub redundancję traktów (przewodów). W przypadku pierwszej metody nale-

ży poprowadzić co najmniej tyle dodatkowych włókien, ile jest aktywnie używanych w kablu 

podstawowym. Wymaga to użycia kabli światłowodowych o większej liczbie włókien, z któ-

rych część będzie wykorzystanych do realizacji połączenia podstawowego, natomiast pozo-

stałe będą stanowić połączenie zapasowe. W drugim przypadku należy zastosować dodatko-

wy kabel światłowodowy, najlepiej poprowadzony inną trasą niż okablowanie podstawowe. 

 

W przypadku okablowania realizowanego na skrętce miedzianej, zalecane jest wykonanie 

redundancji traktów, poprzez poprowadzenie dodatkowego przewodu pomiędzy punktami 

dostępowymi – również przy zastosowaniu innej trasy dla okablowania zapasowego. 

 

Redundancja połączeń pozornie może wydawać się dodatkowym kosztem. Jednak zastosowa-

nie nadmiarowości połączeń zmniejsza lub eliminuje wydatki związane z awarią sieci lub jej 

rozbudową w przyszłości. [1,23,28] 

 

Nadmiarowość tras i punktów dostępowych 

Dodatkowym zabezpieczeniem tras komunikacyjnych wewnątrz sieci jest taka jej organizacja, 

która przewiduje trasy alternatywne. Metoda ta polega na połączeniu każdego Punktu Dostę-

powego z przynajmniej dwoma innymi, co ilustruje kolejny rysunek (Rys. 10). 
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Rys. 10. Przykład organizacji sieci z nadmiarowością tras. 

 

Taka organizacja sieci daje gwarancję ciągłości komunikacji wewnątrzsieciowej w przypadku 

uszkodzenia niektórych linii okablowania lub niektórych urządzeń dostępowych. Metoda 

nadmiarowości tras wiąże się z zastosowaniem dodatkowych Punktów Dostępowych (urzą-

dzeń aktywnych) oraz dodatkowego okablowania. Ma zastosowanie w dużych sieciach wie-

lowarstwowych oraz tam, gdzie koszty budowy sieci są mniej znaczące, niż jej wydajność 

i stabilność działania. [1,6,28] 

 

Agregacja połączeń 

W roku 2000 komitet standaryzacyjny IEEE zakończył prace nad specyfikacją 802.3ad, doty-

czącą agregacji łączy sieci komputerowych. Specyfikacja ta przewiduje logiczne grupowanie 

pojedynczych połączeń Ethernet, Fast Ethernet i Gigabit Ethernet w jedno połączenie o szer-

szym paśmie, uzyskując w ten sposób większą wydajność i elastyczność połączeń. 

 

Agregację połączeń realizuje się poprzez łączenie przełączników wykorzystując kilka połą-

czeń fizycznych, z których tworzy się pojedyncze logiczne połączenie, o przepustowości 

równej sumie przepustowości łączy fizycznych. Na przykład łącząc trzy fizyczne interfejsy 

Gigabit Ethernet tworzy się agregacyjne połączenie o przepustowości 3Gbit/s. Przykład agre-

gacji połączeń zilustrowano na kolejnym rysunku (Rys. 11). 
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Rys. 11. Przykład agregacji łączy 1 Gb/s w jedno łącze 3Gb/s. [33] 

 

Ograniczeniem tej techniki jest fakt, że transmisja danych pomiędzy urządzeniami odbywa się 

zawsze tym samym fizycznie łączem, przydzielonym danemu urządzeniu na podstawie wery-

fikacji adresu MAC. Wówczas dodatkowe połączenia fizyczne nie zawsze mogą być wyko-

rzystywane. Ograniczenie to nie dotyczy połączeń urządzeń wysokiej klasy, które zapewniają 

możliwość konfigurowania protokołu 802.3ad. W takiej sytuacji połączenie agregacyjne jest 

traktowane jako pojedyncze połączenie fizyczne. Do zalet agregacji połączeń należy zaliczyć 

przede wszystkim: 

- możliwość zwiększenia przepustowości konkretnego połączenia, 

- automatyczne wykrywanie przeciążeń połączeń, 

- balansowanie ruchem sieciowym w granicy połączenia agregowanego. 

 

Standard IEEE 802.3ad zakłada również agregacje połączeń pomiędzy kartami sieciowymi. 

Tego typu konfiguracje wykorzystuje się przy łączeniu urządzeń serwerowych z przełączni-

kami (jak pokazano na rysunku 25). Zastosowanie kilku kart w urządzeniu serwerowym za-

pewnia stabilność i dostępność połączenia z tym urządzeniem w przypadku uszkodzenia po-

jedynczej karty lub pojedynczego połączenia przewodowego. [6,14,28] 

 

Wyżej opisane metody zabezpieczania stabilności połączeń i komunikacji w sieciach przewo-

dowych to podstawowe techniki wykorzystywane w obecnie projektowanych sieciach. Wiele 

dodatkowych usprawnień oferują producenci sprzętu sieciowego, którzy opracowują własne 

techniki zabezpieczania i rozszerzania połączeń między urządzeniami sieciowymi. 

 

1.6 Struktura fizyczna sieci 

Po określeniu standardu sieci i przygotowaniu logicznych schematów należy opracować plany 

struktury fizyczną sieci, czyli cały Systemu Okablowania Strukturalnego. Etap ten wiąże się 

z organizowaniem urządzeń aktywnych poszczególnych segmentów sieci w fizyczne bloki, 
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stanowiące Punkty Dystrybucyjne oraz z określeniem aspektów ściśle związanych z fizyczną 

organizacją sieci (typy i długości połączeń, elementy pasywne, system dystrybucji okablowa-

nia itp.). Przygotowanie struktury fizycznej sieci wymaga: 

- zorganizowania Punktów Dystrybucyjnych – dobór urządzeń aktywnych i pasyw-

nych dla poszczególnych segmentów sieci, 

- przygotowania planów rozmieszczenia Punktów Dystrybucyjnych w budynku, 

- doboru technologii dla okablowania pionowego i poziomego, 

- opracowania sposobów prowadzenia okablowania – system dystrybucji okablowa-

nia, 

- przygotowanie dokumentacji fizycznych obszarów sieci. 

 

Powyższe działania są ze sobą powiązane, a ich właściwe opracowanie opiera się zarówno na 

zaprojektowanej strukturze logicznej sieci (określony standard oraz topologia sieci), jak i wy-

tycznych norm dla Systemów Okablowania Strukturalnego.  

 

Fizyczna struktura sieci jest odwzorowaniem połączeń przedstawionych na schematach lo-

gicznych, z uwzględnieniem organizowania urządzeń aktywnych poszczególnych segmentów 

sieci w Punktach Dystrybucyjnych na obszarze budynku oraz typów zastosowanego okablo-

wania, w zależności od określonego standardu sieci. Pierwszym etapem opracowania struktu-

ry fizycznej jest przygotowanie specyfikacji dotyczącej Punktów Dystrybucyjnych. 

 

Punkty Dystrybucyjne 

Punkty Dystrybucyjne (PD) są to miejsca, w których zbiega się całe okablowanie z danego 

obszaru sieci LAN, i w których są zgrupowane urządzenia aktywne poszczególnych segmen-

tów sieci. Rozróżnia się: 

- Główne Punkty Dystrybucyjne (MDF – ang.  Main Distribution Frame) – sta-

nowi centra okablowania strukturalnego, z których wychodzą kable prowadzące do 

sąsiednich budynków, poszczególnych pięter, okablowanie telekomunikacyjne 

oraz dochodzą do niech linie połączeń z Internetem. 

- Pośrednie Punkty Dystrybucyjne (IDF – ang. Intermediate Distribution Frame) 

– stanowią podstacje rozdzielające sygnał np. do różnych pokoi na danym piętrze 

budynku lub do poszczególnych stacji w laboratoriach komputerowych. Przeważ-

nie są to szafy dystrybucyjne zwierające przełączniki i/lub koncentratory. 

[22,23,30] 
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W danym budynku zazwyczaj znajduje się jeden Główny Punkt Dystrybucyjny połączony 

z kilkoma, rozsianymi po piętrach lub skrzydłach budynku Pośrednimi Punktami Dystrybu-

cyjnymi. Przykład rozmieszczenia takich punktów pokazano na poniższym rysunku (Rys. 12). 

 

Rys. 12. Przykład rozmieszczenia MDF i IDF w budynku. 

 

W polskiej terminologii Pośrednie Punkty Dystrybucyjne rozróżnia się na Budynkowe Punk-

ty Dystrybucyjne (BPD – rozdzielające sygnał na dany budynek), Kondygnacyjne Punkty 

Dystrybucyjne (KPD – obejmujące zasięgiem pojedyncze piętra lub skrzydła budynku) oraz 

Lokalne Punkty Dystrybucyjne (LPD – obejmujące poszczególne pomieszczenia). Dodat-

kowo polska nomenklatura określa Punkt Centralny Sieci (PCS – w którym znajduje się 

punkt dostępu do Internetu) oraz Centralny Punkt Dystrybucyjny (CPD – łączący całe oka-

blowanie pionowe z Punktem Centralnym Sieci) – odpowiedniki Głównego Punkty Dystry-

bucyjnego. [23,35] 

 

Punkty Dystrybucyjne tworzą elementy pasywne oraz aktywne sieci. Są to urządzenia oraz 

panel montowane zazwyczaj w wolnostojących lub podwieszanych szafach, w pomieszcze-

niach zwanych serwerowniami. 

 

Normalizacja Systemów Okablowania Strukturalnego przewiduje takie istotne założenia, jak 

maksymalna liczba urządzeń aktywnych w poszczególnych szafach, rozmieszczenie wszyst-

kich montowanych w szafach urządzeń, minimalne wymiary serwerowni, a nawet zalecenia 

dotyczące rozmieszczenia szaf i serwerów w pomieszczeniu rozdzielczym [22,23]. 
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Projekt struktury fizycznej sieci nie zawsze musi zakładać istnienie jednego Punktu Dystry-

bucyjnego dla każdego wydzielonego segmentu sieci. Podział na poszczególne Punkty Dys-

trybucyjne jest głównie zależny od wielkości obszarów roboczych poszczególnych segmen-

tów sieci i nie wyklucza umieszczania urządzeń aktywnych, więcej niż jednego segmentu 

sieci, w jednym PD. Ma to zazwyczaj miejsce wtedy, gdy zastosowana jest segmentacja sieci 

na niewielkim obszarze fizycznym i istnieje możliwość zorganizowania jednego PD dla urzą-

dzeń tworzących kilka segmentów logicznych sieci. 

 

Poszczególne Punkty Dystrybucji należy rozmieszczać przede wszystkim tak, aby jak naj-

większy obszar roboczy poszczególnych segmentów sieci był w zasięgu pojedynczego PD 

i przyłączonego do niego okablowania poziomego.  Wyjaśnione to zostanie na przykładzie 

wcześniejszych schematów sieci METRO. Schemat blokowy sieci zakłada istnienie trzech 

segmentów sieci na drugim piętrze budynku. Jednak nie wymaga to zorganizowania trzech 

Punktów Dystrybucyjnych – po jednym dla każdego segmentu. Centralne urządzenia segmen-

tów 14 i 15 mogą zostać zamontowane w jednym Punkcie Dystrybucyjnym. Dlatego też, w 

trakcie opracowywania projektu struktury fizycznej niezbędna jest dokumentacja budynku na 

podstawie, której przeprowadza się wyliczenia obszarów roboczych, obsługiwanych przez 

dane Punkty Dystrybucyjne. Dodatkowo w można wyliczyć potrzebne długości okablowania i 

przygotować ostateczny kosztorys sieci. 

 

Schematy organizacji Punktów Dystrybucyjnych 

W zależności od określonej topologii sieci i rozmieszczenia jej poszczególnych segmentów na 

danym obszarze fizycznym budynku (piętro, skrzydło budynku itp.), organizacja PD wymu-

sza zastosowanie jednego z poniższych schematów. Są to: 

 

- Schemat szkieletowej sieci rozproszonej – w tym przypadku Punkty Dystrybu-

cyjne łączone są metodą „punkt-punkt”, a każdy segment definiowany jest jako 

piętro, grupa pomieszczeń na piętrze lub pomieszczenie grupy roboczej. Taki 

schemat organizacji wykorzystywany jest w sieciach o topologii magistrali lub 

pierścienia. Przykład organizacji takiego schematu sieci przedstawia kolejny rysu-

nek (Rys. 13). 
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 a)                     b) 

 

Rys. 13. Schematy szkieletowych sieci rozproszonych. [22] 

a) implementacja topologii magistrali 

b) implementacja topologii pierścieniowej 

 

- Schemat sieci szkieletowej z Punktem Centralnym – taki schemat zakłada pod-

łączenie poszczególnych punktów IDF do Głównego Punktu Dystrybucyjnego 

(MDF). Wszystkie kable sieci szkieletowej kończą swój bieg w centralnym punk-

cie, który jest zrealizowany w postaci wysokowydajnego przełącznika lub routera, 

w specjalnym pomieszczeniu. Topologie hierarchiczna i gwiazdy są przykładem 

tego typu organizacji połączeń, a zarazem determinuje jego zastosowanie. Kolejny 

rysunek ilustruje fizyczne rozmieszczenie komponentów tego typu schematu sieci. 

[22,28] 
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Rys. 14. Schemat szkieletowej sieci z Punktem Centralnym. [22] 

 

Międzynarodowa norma ISO 11801 przewiduje, aby jeden punkt IDF przypadał na każde 

1000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej. Lokalizacja punktu uwarunkowana jest 

ukształtowaniem budynku oraz maksymalną długością okablowania poziomego. Często na 

obszarze jednej kondygnacji potrzeba umieścić więcej niż jeden PD. Wówczas należy je roz-

mieszczać tak, aby pewien obszar roboczy kondygnacji mógł być dla nich wspólny – przykład 

ilustruje rysunek 15. Natomiast w mniejszych budynkach często bywa tak, że jeden PD ob-

sługuje więcej niż jedną kondygnację. 

 

 

Rys. 15. Wspólny obszar roboczy dla dwóch punktów IDF umieszczonych na jednej 

kondygnacji. 
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Przy organizacji sieci opartych o schemat z Punktem Centralnym (MDF) – ważne jest odpo-

wiednie zlokalizowanie tego punktu, gdyż w nim właśnie zbiega się całe okablowanie piono-

we z poszczególnych punktów IDF. Przy stosowaniu mediów optycznych do realizacji połą-

czeń pionowych, dystans pomiędzy Pośrednimi Punktami Dystrybucji a Głównym Punktem 

może być o wiele większy, niż dystans okablowania miedzianego, dla którego norma przewi-

duje maksymalną długość 100 metrów. Nie oznacza to jednak, że MDF może być zlokalizo-

wany w dowolnym miejscu budynku. Poprawne rozlokowanie PD wymaga przeanalizowania 

rozmieszczenia pomieszczeń, dystansu potrzebnego okablowania do realizacji połączeń po-

ziomych we wszystkich obszarach roboczych, w których jest planowane rozmieszczenie 

Punktów Abonenckich oraz przestrzegania zaleceń instalacyjnych, odnoszących się do ogra-

niczeń długości połączeń poziomych realizowanych na okablowaniu miedzianym. [22,28,30] 

 

Pomieszczenie dla Głównego Punktu Dystrybucyjnego 

Główny Punkt Dystrybucyjny (MDF) zawiera w sobie urządzenia dostępowe sieci oraz umoż-

liwiające podłączenie do sieci kampusowej i Internetu. Zazwyczaj miejscem lokalizacji cen-

tralnego punktu sieci jest specjalnie wydzielone pomieszczenie na jednej z kondygnacji bu-

dynku, określane mianem serwerowni. Najważniejsze cechy pomieszczenia przeznaczonego 

na umieszczenie Centralnego Punktu sieci oraz rozbudowanych Punktów Pośrednich to: 

- surowy stan wykończenia (brak podwieszanych sufitów, ścianek działowych), jed-

nak z zabezpieczeniem ścian przed wilgocią i izolacją cieplną, 

- minimalna wysokość nie mniejsza niż 2,6 metra, 

- drzwi otwierane na zewnątrz, o minimalnych wymiarach 90x200 centymetrów, 

- instalacja podłogi technicznej, pod którą istnieje możliwość ukrycia przewodów, 

- odpowiednia powierzchnia pomieszczenia, zależna od rozmiaru obsługiwanego 

obszaru roboczego. 

 

Powyższe aspekty doboru pomieszczenia zostały opracowane na podstawie norm międzyna-

rodowych, które powinny stanowić podstawowe kryteria organizacji pomieszczenia dla MDF 

we wszystkich projektowanych implementacjach. Ponadto zaleca się następujący rozmiar 

pomieszczeń serwerowni, określany w zależności od obsługiwanego obszaru roboczego: 

- 3,0 m x 2,2 m – dla obszaru poniżej 500 m², 

- 3,0 m x 2,8 m – dla obszaru w granicach 500 m² do 800m², 

- 3,0 m x 3,4 m – dla obszaru powyżej 800 m². [22,23,30] 
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Powyższe wartości powierzchni dla pomieszczeń punktów rozdzielczych są wartościami „teo-

retycznie minimalnymi”. W praktyce wpływ na dobór pomieszczenia dla Punktów Dystrybu-

cyjnych mają również: 

- potrzeba zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy urządzeń – im większa po-

wierzchnia pomieszczenia, tym lepsze rozproszenie emitowanego ciepła, 

- swoboda rozmieszczenia poszczególnych szaf, urządzeń serwerowych, tablic roz-

dzielczych dla dedykowanej sieci zasilania elektrycznego, 

- łatwość doprowadzenia całości okablowania szkieletowego sieci – pomieszczenia 

o grubych ścianach lub umieszczone w trudnodostępnym obszarze budynku często 

wymagają przebudowy lub dodatkowej reorganizacji systemu dystrybucji okablo-

wania (system listew i rur), 

- łatwa dostępność pomieszczenia dla administratora oraz utrudniona dla zwykłego 

użytkownika – zwiększa to bezpieczeństwo urządzeń oraz ogranicza ingerencję 

osób niepowołanych organizacje połączeń. 

 

Zazwyczaj punkty IDF są organizowane w postaci wolnostojącej lub mniejszej – podwiesza-

nej szafy dystrybucyjnej, zawierającej urządzenia aktywne oraz elementy pasywne do po-

rządkowania okablowania wewnątrz szafy. Wytyczne wielu projektantów zalecają, aby pro-

jektując pomieszczenia dla Punktów Dystrybucyjnych zapoznać się z dokumentacją tech-

niczną urządzeń, które będą w nich instalowane. Jest to istotne, ponieważ wymaganie niektó-

rych mogą przewidywać nieco inną organizację PD. [23] 

 

Dobór urządzeń aktywnych 

Urządzenia sieciowe stanowią jedną z najszybciej rozwijających się grup urządzeń stosowa-

nych w informatyce. Ich zastosowanie zależy od typu oraz parametrów. Urządzenia te są dzie-

lone na dwie podstawowe grupy: 

- Urządzenia użytkowników końcowych – są to komputery, drukarki sieciowe 

oraz inne bezpośrednio wykorzystywane przez użytkowników; z punktu widzenia 

Systemów Okablowania Strukturalnego – są to urządzenia końcowe podłączone 

bezpośrednio do Punktu Abonenckiego; 

- Urządzenie sieciowe – są to urządzenie łączące końcowe stacje użytkowników 

i umożliwiające komunikację między nimi; w organizacji Systemów Okablowania 

Strukturalnego są to urządzenia wewnątrzsieciowe, grupowane w Punktach Dys-

trybucyjnych. 
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Podczas projektowania sieci LAN dobór odpowiednich urządzeń sieciowych może okazać się 

kluczowym elementem strategii projektowania. Częściej to od ich parametrów (standardu 

pracy, rodzaju i ilości interfejsów) zależy standard pracy całej sieci i jej ogólna charakterysty-

ka. Od strony organizacyjnej, urządzenia sieciowe, służą do realizowania wybranej topologii 

fizycznej sieciowej, natomiast od strony logicznej – definiują standard sieci, na który maja 

większy wpływ niż stosowane okablowanie. Wymiana urządzeń sieciowych na urządzenia 

wyższego standardu często jest najlepszym rozwiązaniem dla modernizacji sieci i zwiększe-

nia poziomu jej wydajności. 

 

Dobór urządzeń instalowanych w Punktach Dystrybucyjnych, zależy od sposobu organizacji 

wydzielonego obszaru sieci, który to urządzenie ma obsługiwać. Urządzenia szkieletu sieci, 

poza kryterium odpowiedniej ilości portów, musza charakteryzować się pewnymi dodatko-

wymi właściwościami. Przede wszystkim: 

o muszą posiadać odpowiednia wydajność, aby obsłużyć połączenia Fast Ethernet i 

Gigabit Ethernet; oznacza to, że: 

• wydajność przełącznika umieszczonego w rdzeniu sieci nie może być 

mniejsza od maksymalnej prędkość transmisji ze wszystkich połączonych z 

nim węzłów oraz stacji roboczych, 

• szybkość pracy na interfejsach pomiędzy urządzeniami rozdzielczymi (ang. 

Up-Link) w porównaniu z sumaryczna prędkość wszystkich portów tego 

urządzenia może być mniejsza, ale wówczas łącza te mogą mieć chwilowe 

obciążenia do 100%, 

o dla przyłączenia urządzeń magazynujących dane (an. Data Center) należy zapew-

nić odpowiednią redundancję połączeń – nawet w stosunku 4:1, 

o centralne urządzenia sieci muszą by c wyposażone w odpowiednią ilość pamięci 

buforowej, dla zapewnienia ciągłości usług komunikacyjnych i zniwelowanie wy-

stępowania opóźnień, 

o jako urządzenia centralne większych sieci należy stosować przełączniki warstwy 3. 

z zaimplementowanymi funkcjami filtracji ruchu. [34] 

 

Dodatkowo urządzenia stosowane w organizacji Punktów Dystrybucyjnych powinny pozwa-

lać na redundancję połączeń oraz powinny być łatwo zarządzane. Istotne jest, aby istniała 

możliwość konfigurowania tych urządzeń w trybie off-line, czyli z wyłączeniem konieczności 

bezpośredniego ingerowania w ustawienia urządzenia, a jedynie odczytanie, zmodyfikowanie 

i ponowne wgranie plików konfiguracyjnych do pamięci urządzenia. Takie zarządzanie po-
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zwala skrócić czas przestojów pracy sieci wynikających z reorganizacji połączeń i rekonfigu-

racji urządzeń. 

 

Dla urządzeń dostępowych sieci przyjęto również odpowiednie wymagania, odnoszące się do 

zapewnienia wysokiej jakości transmisji przy współpracy z odpowiednimi standardami. 

Urządzenia dostępowe mniejszych węzłów musza charakteryzować się wydajnością na od-

powiednim poziomie tak, aby obsłużyć transmisję standardów Fast Ethernet i Giga Ethernet. 

W urządzeniach dostępowych, dla zwiększenia przepustowości oraz podniesienia poziomu 

niezawodności, stosowany jest dodatkowy port Up-Link. 

 

Dobierając urządzenia sieciowe, dla mniejszych i bardziej rozbudowanych sieci, należy kie-

rować się dodatkowo ideą, która zaleca stosowanie urządzeni pochodzących od jednego pro-

ducenta i posiadających podobne lub adekwatne do obszaru stosowania parametry. Istotne jest 

określenie protokołów, z którymi urządzenia na danym obszarze mają współpracować oraz 

dobranie urządzeń na podstawie ilości i rodzajów mechanizmów filtrujących, jakie oferują.  

 

Ponadto, dobierając urządzenia, pamiętać należy również o tym, że: 

- należy obliczyć pewną dodatkową ilość portów, przeznaczonych na przyszłą roz-

budowę sieci, 

- skalowanie sieci w przyszłości może wynieść nawet od 7 do 10% rocznie, 

- w urządzeniach rdzeniowych sieci muszą znajdować się wolne sloty na dodatkowe 

moduły, natomiast urządzenia warstwy dostępowej powinny zapewniać możliwość 

budowania stosów. [1,23,34] 

 

Stosowanie się do powyższych zaleceń podczas projektowania sieci pozwoli na ograniczenie 

kosztów przyszłej eksploatacji, jak również pozwoli w odpowiedni sposób dobrać właściwe 

urządzenia dla danego obszaru sieci. Dobór urządzeń jest jednym z kluczowych etapów pro-

jektowania sieci. Urządzenia te muszą odpowiadać standardowi sieci i dawać możliwość ła-

twej reorganizacji sieci w przyszłości. Od ich właściwości zależą takie cechy sieci, jak: ska-

lowalność, wydajność, niezawodność i dostępowość. Im mniej awaryjne urządzeni, tym dłuż-

szy czas pracy bez przestojów spowodowanych ich uszkodzeniem. Natomiast łatwość konfi-

guracji i rozbudowy urządzeń sieciowych, pozwala skrócić czas przestojów pracy sieci wyni-

kających z reorganizacji urządzeń i połączeń. 

 

Doboru urządzeń należy dokonywać na podstawie wyżej opisanych zależności, ale również 

w odniesieniu do obszaru zastosowania danego urządzenia, tj. warstwy w topologii hierar-
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chicznej sieci, jak również od wymagań organizacji ruchu w danym obszarze – nie wszystkie 

punkty dostępowe muszą być zorganizowane w oparciu o przełączniki, czasami wystarczy 

dobrej jakości koncentrator. [1,9,28,34] 

 

Dobór elementów pasywnych dla Punktów Dystrybucyjnych 

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem instalatorskim realizacja jest PD w postaci szaf lub 

ram montażowych. Różne firmy produkujące elementy składowe Systemów Okablowania 

Strukturalnego, posiadają w swej ofercie kilkanaście typów szaf oraz ram o różnych rozmia-

rach, zastosowaniu i cechach. Wygląd przykładowych szaf i ramy montażowej, stosowanych 

do organizowania PD pokazano na rysunku 30. 

 

a) b) 

 

c) 

 
 

Rys. 16. Przykładowe szafy i rama montażowa stosowane do organizowani Punktów 

Dystrybucyjnych. 

a) szafa podwieszana 

b) szafa wolnostojąca 

c) rama montażowa 
[źródło: Katalog firmowy produktów MOLEX PN ®] 

 

Podstawowe wymiary szaf i ram montażowych to: 

- szerokość – wrażana w calach; zazwyczaj elementy tego typu mają szerokość 19”, 

- wysokość – wyrażana w jednostkach „U” (ang. unit); jednostka wysokości 1U jest 

równa w przybliżeniu 45 mm. [23,35] 
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Oba parametry są bardzo znaczące przy doborze szaf i ram montażowych. Ważne jest, aby 

dobierać je z uwzględnieniem szerokości, wysokości oraz ilości urządzeń i paneli pomocni-

czych, które w nich zostaną zainstalowane. Najczęściej stosowane szafy i ramy mają rozmia-

ry: 19” na 6U, 10U, 14U, 24U lub 42U. Na dobór szafy pod względem jej wysokości ma nie 

tylko wpływ suma wysokości poszczególnych urządzeń i paneli pomocniczych, które będą 

w niej zamontowane. Należy zwrócić również uwagę na to, że większa liczba urządzeń 

w szafie ogranicza przepływ powietrza, co utrudnia wentylację takiej szafy. 

 

Zazwyczaj szafa wyposażona jest w przeszklone drzwi przednie zamykane na zamek, panele 

boczne oraz tylny panel, również zamykane są na dwa zamki, które na potrzeby instalacji 

można zdemontować, zapewniając łatwy dostęp do poszczególnych urządzeń. 

 

Układ poszczególnych elementów w szafie lub ramie musi być zorganizowany zgodnie z za-

leceniami norm. Ściśle określona hierarchia instalacji urządzeń w szafach lub ramach przewi-

duje następujący układ urządzeń (patrząc od góry): 

- panel szczotkowy – stanowiący element porządkujący kable wprowadzane do sza-

fy i układane wzdłuż jej obrzeży, 

- osprzęt światłowodowy – panele krosowe dla łączy światłowodowych oraz od-

powiednie panele organizujące przebieg tego typu okablowania, 

- osprzęt aktywny – elementy aktywne sieci, czyli przełączniki, routery i wszelkie 

inne urządzenia kierujące ruchem sieciowym, do których prowadzone jest okablo-

wanie sieciowe, 

- osprzęt dla okablowania miedzianego – panele krosowe dla okablowania mie-

dzianego, detale organizujące przebieg tego okablowania (wieszaki). [6,22,23,] 

 

Przykładowe widoki elementów pasywnych, stosowanych w organizowaniu i montowania 

okablowania w szafach Punktów Dystrybucyjnych, zamieszczono w kolejnej tabeli (patrz 

Tab. 1). 
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Tab.  1. Elementy pasywne stosowane w organizacji okablowania w szafach dystrybucyjnych. 

Panel szczotkowy 

 

Panel krosowy 
dla okablowania świa-
tłowodowego 

 

Panel krosowy 
dla okablowania mie-
dzianego 

 

Panel z wieszakami 

 [źródło: Katalog firmowy produktów MOLEX PN ®] 
 

Oprócz wyżej przedstawionych elementów, w szafie mogą znajdować się inne dodatkowe 

urządzenia, panele pomocnicze i dodatkowe okablowanie. Są to przede wszystkim: 

� panel zasilający z listwą zasilającą, 

� panel oświetleniowy 

� panele wentylacyjne, 

� panele maskujące i wieszakowe, 

� okablowanie krosowe światłowodowe, 

� okablowanie krosowe miedziane, 

� zaślepki, 

� półka na dokumenty. 

 

Przykład rozmieszczenia urządzeń i elementów organizacyjnych w szafie dystrybucyjnej ilu-

struje kolejny rysunek (patrz Rys. 17). 
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Rys. 17. Przykładowe rozmieszczenie elementów w szafie dystrybucyjnej. [22] 

 

Dodatkowe wytyczne dla organizacji porządku w szafach i ramach montażowych przewidują, 

że: 

• panele rozdzielcze muszą być dobrane zależnie od nośnika (miedź lub światło-

wód), 

• panele światłowodowe należy umieszczać jak najbliżej górnej części szafy, 

• urządzenia aktywne z portami dla okablowania światłowodowego należy umiesz-

czać jak najbliżej paneli światłowodowych (bezpośrednio pod nimi lub obok), 

• należy rezerwować odpowiednia ilość miejsca na sprzęt dodatkowy, przewidziany 

w przyszłej rozbudowie sieci, 

• pod urządzeniami aktywnymi należy umieszczać panele dla kabli miedzianych. 

[22,23] 

 

W poszczególnych Punktach Dystrybucyjnych zbiega się okablowanie pionowe i poziome 

Sieci. W zależności od typu zastosowanego okablowania w tych obszarach, dobiera się ele-

menty pasywne i ich złącza, montowane w szafach, do których instaluje się końce mediów 

fizycznych. Kolejna tabela zawiera zestawienie typów złącz oraz paneli krosowych, monto-

wanych w PD, w zależności od rodzaju wykorzystanego okablowania (patrz Tab. 1). 
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Tab.  2. Typy złącz stosowane w podsystemach okablowania strukturalnego. [22] 

Nośnik Sprzęt przyłączeniowy 

Miedziana skrętka UTP/FTP/STP 
panele krosowe z gniazdami RJ-45 
panele krosowe ze złączami szczelinowymi gniazd modułowych 

Światłowód 50/62.5/9/125µm 
złącze SC, Duplex-SC 
złącze MT-RJ 
złącze ST, PC 

 

Właściwa organizacja elementu szafy jest bardzo istotna. Zapewnia odpowiednia wentylacje 

szafy i łatwy dostęp do poszczególnych modułów. 

 

Definiowanie i organizacja obszarów okablowania 

Jednym z najistotniejszych etapów opracowywania struktury fizycznej sieci jest definiowanie 

poszczególnych połączeń, pomiędzy Punktami Dystrybucyjnymi oraz w obszarze roboczym. 

Dobór i organizacja okablowania zależne są od: 

- standardu połączeń (np. konkretna wersja standardu Ethernet), 

- wybranej topologii sieci, 

- wymagań jakościowych połączeń, 

- warunków implementacji okablowania. 

 

Okablowanie w Systemach Strukturalnych dzieli się na okablowanie pionowe i okablowanie 

poziome. W tej części opracowania zostaną opisane zasady organizowania połączeń przewo-

dowych w infrastrukturach sieci komputerowych.  

 

Okablowanie pionowe 

Ten element Systemu Okablowania Strukturalnego (ang. backbone) łączy Pośrednie Punkty 

Dystrybucyjne (IDF) z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (MDF). W jego skład może 

wchodzić zarówno okablowanie pionowe ewnątrzbudynkowe (łączące poszczególne IDF) 

i międzybudynkowe (łączące np. MDF’y kilku budynków korporacji). Najczęściej okablowa-

nie pionowe jest realizowane w przeznaczonych do tego szybach szachtowych lub za pośred-

nictwem kanałów rurowych. Okablowanie stosowane do wykonania połączeń pionowych to 

zazwyczaj skrętka UTP/FTP lub światłowód. [22,23,30] 

 

Na kolejnym rysunku 18 przedstawiano podział i organizację okablowania pionowego w ob-

szarze dwóch budynków. Na każdą kondygnację prowadzi osobna linia okablowania piono-

wego, łącząca urządzenia centralne kondygnacyjnych segmentów sieci. 
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Rys. 18. Przykład organizacji okablowania pionowego w dwóch budynkach. 

 

Okablowanie pionowe tworzy się zazwyczaj łącząc poszczególne Punkty Dystrybucyjne na 

zasadzie punkt-punkt, przy czym Główny Punkt Dostępowy (MDF) w jednym budynku może 

posiadać kilka linii połączeniowych z MDF w budynku drugim. Tego typu nadmiarowość 

połączeń ma sens, kiedy już podczas projektowania Systemu Okablowania Strukturalnego 

przewiduje się rozbudowę podsieci w jednym budynku i ich wzmożony ruch połączeniowy ze 

stacjami w budynku drugim. Pod względem topologicznym okablowanie pionowe stanowi 

główny szkielet topologii gwiazdy hierarchicznej (drzewa topologicznego). 

 

Dla okablowania pionowego (zarówno telekomunikacyjnego, jak i LAN) przewidziano ogra-

niczenia zależne od zastosowanego medium transmisji. Tabela 3 zawiera zalecane maksymal-

ne długości tras dla połączeń pionowych. 

 
Tab.  3. Przykładowe ograniczenia długości połączeń dla okablowania pionowego. [7,22] 

Rodzaj nośnika Maksymalna długość 

Skrętka UTP/STP 100Ω 800m dla telekomunikacji 

Skrętka STP 150Ω 90m dla LAN 

Światłowód MM 62.5/125 i 50.5/125 µm 2000m 

 

Dla połączeń pionowych przewiduje się również poprowadzenie linii telefonicznych oprócz 

łączy informatycznych. Do tego celu stosuje się wielożyłowe kable miedziane UTP (25- lub 

100-parowe). Prowadzi się je równolegle z okablowaniem LAN tymi samymi kanałami. 
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Okablowanie poziome 

Okablowanie poziome jest to odcinek Systemu Okablowania Strukturalnego, który łączy 

Punkt Abonencki użytkownika z Punktem Dystrybucyjnym, zwany często fizycznym seg-

mentem sieci, stanowiący „ramie” topologii gwiazdy. Z każdego Punktu Abonenckiego (dwa 

gniazda RJ-45) odchodzą dwa przewody skręcane prowadzące do Punktu Dystrybucyjnego. 

W skład okablowania poziomego (segmentu sieci) wchodzą: 

- kabel stacyjny – łączący gniazdo Punktu Abonenckiego z kartą sieciową kompu-

tera, 

- Punkt Abonencki – gniazdo RJ-45 umieszczone w ścianie, 

- łącze stałe – odcinek łączący Punkt Abonencki z panelem krosowym, 

- panel krosowy – do podłączenia przewodu łącza stałego z urządzeniem aktywnym 

(np. przełącznikiem), 

- kabel krosowy – łączy urządzenie aktywne z panelem krosowym, 

- urządzenie aktywne – np. przełącznik, stanowiący punkt dostępowy, umieszczo-

ny w Punkcie Dystrybucyjnym. [22,23] 

 

Projektując sieć należy pamiętać o pewnych ograniczeniach dotyczących długości poje-

dynczego segmentu sieci. W żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby całkowita 

długość okablowania segmentu nie przekraczała 100 metrów (wynika to z wytycznych specy-

fikacji Ethernet). Poniższy rysunek (Rys. 19) prezentuje rozmieszczenie elementów okablo-

wania poziomego, natomiast kolejna tabela 4 opisuje zalecane długości odcinków składowych 

tego okablowania. 

 

Rys. 19. Zalecane odległości elementów okablowania poziomego. [35] 

 

Tab.  4. Rozkład długości odcinków dla okablowania poziomego. [7,22] 

Odcinek Maksymalna długość 

A – cały segment poziomy 100m 
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B – stałe łącze (od panelu krosowego do PA) 90m 

C – kabel stacyjne 3m 

D – kabel krosowy 5m 

C+D – łącznie dwa odcinki 10m 

 

Niektórzy producenci i projektanci Systemów Okablowania Strukturalnego zalecają skrócenie 

długości segmentu poziomego nawet do 70 metrów. Zaostrzone wymogi dla okablowania 

poziomego, w swoich wytycznych, stawia min. firma MOLEX Premise Networks ®, której 

wytyczne dla długości połączeń poziomych zawarto w tabeli poniżej (patrz Tab. 5). 

 
Tab.  5. Rozkład długości dla okablowania poziomego, według MOLEX PN ®. [22] 

Odcinek Maksymalna długość 

A – cały segment poziomy 70m 

B – stałe łącze (od panelu krosowego do PA) 60m 

C – kabel stacyjne 3m 

D – kabel krosowy 5m 

C+D – łącznie dwa odcinki 10m 

 

Ograniczenie takie zapewnia możliwość wystawienia gwarancji, że segment sieci w dużym 

stopniu pozbawiony jest wpływu zakłóceń na sprawność transmisji danych. [7,22,24] 

 

Organizowanie okablowania pionowego i poziomego 

Okablowanie pionowe sieci wymaga szczególnej uwagi i staranności podczas prac projekto-

wych. Jego rola w całym systemie okablowania jest bardzo znacząca – zapewnia komunikację 

pomiędzy poszczególnymi Punktami Dystrybucji, przez co przepustowość połączeń szkiele-

towych powinna być wystarczająca dla zapewnienia stabilności i odpowiedniego poziomu 

wydajności transmisji między obsługiwanymi podsieciami. Dobierając technologię dla oka-

blowania pionowego sieci wewnątrz budynku należy zwrócić uwagę przede wszystkim na: 

- zgodność tego obszaru implementacji z założeniami topologii i standardu sieci, 

- przepustowość połączeń pomiędzy poszczególnymi Punktami Dystrybucyjnymi, 

- długość połączeń wynikająca z rozmieszczenia Punktów Dystrybucyjnych, 

- warunki architektoniczne budynku i sposób dystrybucji okablowania. 

 

Wydajność sieci jest zależna od zastosowanego standardu transmisji, który określa jej przepu-

stowość. Z kolei standard sieci definiuje rodzaj medium zastosowanego do realizacji połą-

czeń. W zależności od rodzaju medium, zmieniają się podstawowe parametry transmisji sie-

ciowej. Dla porównani, komunikacja za pośrednictwem okablowania światłowodowego jest 

wydajniejsza niż przy zastosowaniu okablowania miedzianego. Wynika to z różnic w sposo-
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bach transmisji sygnału w poszczególnych typach okablowania oraz ich ograniczeń, tj. tłu-

mienności oraz błędów wynikających ze wzajemnego oddziaływania na siebie żył transmitu-

jących dane. [22] 

 

Często realizacja części szkieletowej sieci wymaga zastosowania technologii z wyższych pół-

ek, niż te stosowane do realizacji połączeń poziomych w obszarach podsieci. Wynika to 

z faktu stosowanie, do realizacji szkieletowych odcinków sieci, technologii 10Gigabit Ether-

net, opartej na okablowaniu światłowodowym, zwłaszcza w sieciach generujących spory ruch 

między podsieciami, a także w połączeniach pomiędzy sieciami wewnątrzbudynkowymi, 

gdzie technologia 10GbE znajduje największe zastosowanie. 

 

W przypadku stosowania okablowania światłowodowego należy kierować się wytycznymi 

norm EIA/TIA, z których najważniejsze – dotyczące światłowodowego toru transmisyjnego 

standardu Gigabitowego Ethernetu (tłumienie toru oraz maksymalny dystans) – przedstawio-

no w poniższej tabeli (Tab. 6). 

 
Tab.  6. Zestawienie długości połączeń światłowodowych dla Gigabit Ethernet. [22,26] 

Technologia 
Długość 
fali (nm) 

Maksymalny dystans (m) 

Wielomodowe 
Jednomodowe 

62,5/125µm 50/125µm 

10Base-FL 
(Ethernet) 

850 2000 2000 nie stosuje się 

100Base-FX 
(Fast Ethernet) 

1300 2000 2000 nie stosuje się 

1000Base-SX 
(Gigabit Ethernet) 

850 220 550 – 

1000Base-LF 
(Gigabit Ethernet) 

1300 550 550 5000 

 

Powyższa tabela zawiera również informacje porównawcze dla Fast Ethernetu oraz Ethernetu 

10Mb/s. Jak wskazuje specyfikacja standardu IEEE 802.3 i powyższa tabela – istnieją dwie 

wersje Gigabit Ethernetu, w których można stosować okablowanie światłowodowe wielomo-

dowe, o średnicy rdzenia 62,5/125µm lub 50/125µm – 1000Base-SX oraz 1000Base-LF. Jed-

nak tylko dla jednej z nich istnieje możliwość realizacji połączeń o maksymalnym dystansie 

do 550 metrów (włókno 50/125µm). Wykorzystanie włókna 62.5/125µm i fali o długości 

850nm zapewnia maksymalną długość połączeń jedynie na odcinku 220 metrów. 
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Realizacja połączeń 10Gigabit Ethernet powinna przede wszystkim opierać się na okablowa-

niu światłowodowym, którego stosowanie dla dłuższych połączeń, jak połączenia pionowe, 

jest lepszym rozwiązanie. [6,36] 

 

W przypadku stosowania kabli jednomodowych oraz nadajników laserowych, maksymalna 

długość połączeń może wynosić nawet 40km. Tego typu implementacje są znacznie kosztow-

niejsze, niż oparte na okablowaniu wielomodowym, w których przypadku maksymalny dy-

stans to 300m. 

 

Dodatek nr 3 do normy TIA/EIA-568-B.1 zawiera wymagania dotyczące połączeń światło-

wodowych standardu 10Gigabit Ethernet, których fragment przedstawiono w tabeli 7.  

 
Tab.  7. Zestawienie długości połączeń światłowodowych dla 10Gigabit Ethernet. [22,26] 

Technologia 
Długość 
fali (nm) 

Maksymalny dystans (m) 

Wielomodowe 
Jednomodowe 

62,5/125µm 50/125µm 
50/125µm 

Laser 850nm 

10GBase-S 850 26 82 300 nie stosuje się 

10GBase-L 1310 nie stosuje się nie stosuje się nie stosuje się 10000 

10GBase-E 1550 nie stosuje się nie stosuje się nie stosuje się 40000 

10GBase-LX4 1300 300 300 300 – 

10GBase-LX4 1310 – – – 10000 

 

W przypadku realizacji połączeń w standardzie 10Gigabit Ethernet normy zalecają korzysta-

nie jedynie z okablowania światłowodowego, mimo iż, standard 10GBase-T został wprowa-

dzony do użytku. Połączenia 10GBase-T, na dystansie do 100 metrów, należy realizować 

w oparciu o okablowanie kategorii 6a i 7, ponieważ kategoria 6 ogranicza połączenia do dłu-

gości 55 metrów. 

 

Zatem, do realizacji połączeń szkieletowych sieci zalecane jest stosowanie standardów, takich 

jak Gigabit i 10Gigabit Ethernet, opartych na okablowaniu światłowodowym. Technologia 

światłowodowa zapewnia znacznie lepszą wydajność w tych obszarach sieci niż połączenia 

miedziane. Odporność okablowania światłowodowego na wpływ pól elektromagnetycznych 

emitowanych z sieci zasilania elektrycznego budynku jest kluczową cechą przemawiającą za 

wyborem tego typu medium. Istnieją implementacje, w których okablowanie pionowe jest 
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realizowane w oparciu o okablowanie miedziane. Jednak są to zazwyczaj mniej wymagające 

sieci, w których wpływa środowiska oraz warunki rozlokowania punktów dystrybucyjnych 

nie wymagają stosowania droższego okablowania światłowodowego. Przykład organizacji 

okablowania sieciowego z podziałem na obszary pionowe i poziome, realizowane w oparciu 

o różne wersje standardu Ethernet, przedstawiono na poniższym rysunku (Rys. 20) 

 

 

Rys. 20. Przykład organizacji sieci w oparciu o różne wersje standardu Ethernet. [20] 

 

W powyższym przykładzie połączenie szkieletowe sieci (pionowe) wewnątrzbudynkowej 

realizowane jest w oparciu o włókna optyczne. Przy czym, połączenie między Głównym 

Przełącznikiem Budynkowym (umieszczonym w MDF) a przełącznikiem kondygnacyjnymi 

na piętrach (ulokowanymi w IDF), może być zrealizowane w oparciu o agregowane łącza 

włókien optycznych i posiada przepustowość np. 3Gb/s. Tego typu zabiegi stosuje się, kiedy 

przepustowość rzędu 1Gb/s jest niewystarczająca, a nie ma potrzeby inwestowania w droższe 

interfejsy 10-gigabitowe. [20,33] 

 

Wybierając kable światłowodowe do realizacji połączeń pionowych należy zwrócić uwagę na 

ich parametry mechaniczne oraz transmisyjne. Ważna jest odpowiednia ilość włókien oraz ich 

konstrukcja. Światłowody wielomodowe są tańszym rozwiązaniem i w zupełności mogą być 



 

 50

wykorzystane w implementacjach bardziej zaawansowanych sieci. Bazując na zawartych 

w tym rozdziale informacjach oraz wytycznych dotyczących zastosowania poszczególnych 

wersji standardu Ethernet, można łatwo wywnioskować, jakie typy okablowania stosować 

w poszczególnych obszarach Systemu Okablowania Strukturalnego. Właściwym porówna-

niem i podsumowaniem jest poniższa tabela (Tab. 8). 

 
Tab.  8. Propozycja zastosowania typów okablowania w poszczególnych podsystemach. [22] 

Typ 
okablowania 

Podsystem 
okablowania 

Dodatkowe informacje 

 
UTP Kat. 5e 

 
- Okablowanie poziome (wystarczające) 
- Okablowanie pionowe do przesyłu danych 
(niezalecane) 

 
Standrad 1000Base-T przewiduje możliwość zasto-
sowania kat. 5e. w transmisji 1000Mb/s. Koszt tego 
okablowania i wymaganych urządzeń jest stosunko-
wo niski. Kategoria 5e. nadaje się do wykonania 
połączeń poziomych i mniej wymagających piono-
wych. Zalecana dla Fast Ethernet. 

 
UTP Kat. 6/6a 
 

 
- Okablowanie poziome (zalecane przy 
1Gb/s) 
- Okablowanie pionowe do przesyłu danych 
(wystarczające dla 1Gb/s) 

 
Kategoria 6/6a również znajduje zastosowanie 
w połączeniach poziomych (1Gb/s) oraz agregowa-
nych pionowym. Zapewniaj kompatybilność z nowy-
mi i starszymi interfejsami urządzeń sieciowych. 

 
FO MM 
50/125µm 
62,5/125µm 

 
- Okablowanie pionowe (zalecane) 
- Okablowanie kampusowe (bezpieczne 
rozwiązanie) 
- Okablowanie poziome (zalecane) 

 
Światłowód wielomodowy 50/12550/125µm i coraz 
rzadziej stosowany 62,5/12550/125µm, znajdują 
głownie zastosowanie w połączeniach pionowych 
(1Gb/s do 550m), a przede wszystkim agregowa-
nych połączeniach kampusowych. Okablowanie 
wysokoodporny na zakłócenia elektromagnetyczne.  

 
FO SM 
9/125µm 

 
- Okablowanie pionowe (zalecane w sie-
ciach wysokowydajnych) 
- Okablowanie kampusowe (zalecane na 
dużych odległościach) 
- Okablowanie poziome (zastosowanie 
przyszłościowe dla 10Gb/s) 

 
Światłowód wielomodowy 9/125µm najczęściej jest 
zalecany dla wysokowydajnych połączeń na długich 
dystansach. Często stosowany w technologii 
10Gigabit Ethernet na większych dystansach. 

 

Punkty Abonenckie 

Punkt Abonencki (PA) to dwa gniazda RJ-45, połączone kablem skręcanym (okablowaniem 

poziomym) z panelem rozdzielczym w Punkcie Dystrybucyjnym, umieszczone w obszarze 

roboczym sieci (pomieszczenia biurowe, klaso-pracownie komputerowe itp.). Element ten 

stanowi niemal końcowy fragment Systemu Okablowania Strukturalnego. Oprócz gniazd RJ-

45, w Punkcie Abonenckim, powinno znajdować się przynajmniej jedno gniazdo elektryczne 

zasilające komputer. [23,35] 

 

Na kolejnym rysunku (patrz Rys. 21) przedstawiono szkic podwójnego gniazda ze złączami 

RJ-45 dla okablowania miedzianego i realizacji Punktów Abonenckich. 
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Rys. 21. Podwójne gniazdo sieciowe RJ-45 dla Punktu Abonenckiego. [35] 

 

Podstawowe założenie dla projektowania Systemu Okablowania Strukturalnego zaleca, aby 

 

na każde 10m² powierzchni biurowej przypadał przynajmniej 
jeden Punkt Abonencki. 

 

Tak rozwiązany System Okablowania pozwala przesunąć dowolne stanowisko pracy do wy-

branego miejsca w budynku, w którym znajduje się Punkt Abonencki i daje możliwość jego 

podłączenia do każdego systemu teleinformatycznego. [23,26,35] 

 

Podczas projektowania infrastruktury sieciowej dla danego obiektu, należy dokładnie roze-

znać się, które z pomieszczeń są i będą w przyszłości przeznaczone do organizacji stanowisk 

komputerowych z dostępem do sieci, i których należy zaplanować umieszczenie Punktów 

Abonenckich. Z kolei ilość i rozmieszczenie PA w budynku ma pośredni wpływ na organiza-

cję Punktów Dystrybucyjnych, w których należy dobrać urządzenia dostępowe i panele kro-

sowe wyposażone w odpowiednią ilość portów – dwa porty na każdy Punkt Abonencki. 

Również istotne jest rozmieszczenie PA w samych pomieszczeniach – właściwe ich rozloko-

wanie pozwoli ograniczyć dystans okablowania poziomego, a co za tym idzie – koszty całej 

implementacji. [6] 

 

Każde gniazdo Punktu Abonenckiego powinno być właściwie oznakowane, w celu zapewnie-

nia szybkiego odnalezienia drugiego końca połączenia w panelu krosowym w Punkcie Dys-

trybucyjnym. Na kolejnym rysunku (Rys. 22) pokazano system kodowania oznaczeń dla 

gniazd PA. 
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Rys. 22. Sposób oznaczania gniazd Punktu Abonenckiego. [23] 

 

Oczywiście przyjęty, w trakcie projektowania sieci, system kodowania Punktów Abonenckich 

może różnić się od zaprezentowanego wyżej. Ważne jest, aby każdy PA był opisany w sposób 

jasny i zrozumiały dla osoby odpowiedzialnej za administrowanie i serwisowanie sieci. Naj-

ważniejsze informacje, jakie powinny być zakodowane w oznaczeniu PA to: 

- numer kondygnacji, 

- numer Punktu Dystrybucyjnego, 

- numer panelu krosowego w szafie, 

- numer gniazda w panelu. 

 

W przypadku stosowania większych szaf, zawierających więcej niż jeden stelaż lub ramę, 

należy podawać również numer stelażu. Dokładny opis gniazd, jak również uwzględnienie 

tego w dokumentacji, gwarantuje łatwiejsze wykrywanie uszkodzonych połączeń, a w przy-

padku dołączenia nowego użytkownika, proces ten ogranicza się jedynie do podpięcia kabla 

w szafie krosowej do odpowiedniego gniazda panelu krosowego wg opisu przyłączanego PA. 

[22,23] 

 

1.7 Dokumentacja projektu 

Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji jest nieodzownym etapem wszystkich prac pro-

jektowych. Ogólny zarys dokumentacji większości projektów wygląda podobnie. W celu wła-

ściwego udokumentowania prac projektowych, istotne jest posiadanie ostatecznej wersji pro-

jektu, opartego na analizie celów technicznych i biznesowych inwestora, z uwzględnieniem 

specyfikacji logicznej i fizycznych komponentów sieci. 

 

Oto najważniejsze elementy, jakie powinna zawierać dokumentacja projektowa: 

- opis oczekiwań i wymagań klienta, 
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- wyniki analizy celów technicznych 

- wyniki analizy obecnej sytuacji, 

- propozycję zmian i działań, mających na celu spełnienie oczekiwań inwestora oraz 

założeń technicznych, jak również poprawę obecnej sytuacji, 

- projekt logiczny sieci, 

- projekt fizyczny sieci, 

- kosztorys inwestycji, ze szczegółowym ujęciem kosztów elementów Systemu 

Okablowania Strukturalnego, 

- harmonogram wdrożenia inwestycji, 

- warunki testowania i odbioru zrealizowanego projektu. 

 

Dokumentacja w sposób wyczerpujący, jasny dla odbiorcy oraz przejrzysty powinna opisy-

wać cały projekt sieci, począwszy od opisu podstawy przygotowania, poprzez projekty lo-

gicznej i fizycznej infrastruktury sieci, do opisu poszczególnych etapy realizacji prac wdroże-

niowych. Ważne jest ujecie w dokumentacji informacji dotyczących technologii i urządzeń 

wykorzystanych w implementacji oraz parametrów poszczególnych torów transmisyjnych. 

Nieodzownym dodatkiem do dokumentacji projektu jest zestaw dostępnych kart technicznych 

wszystkich komponentów sieci. 

 

W tabeli 9 (poniżej) zestawiono tytuły i opisy działów, które najczęściej są umieszczane 

w dokumentacji projektowej. 

 
Tab.  9. Działy dokumentacji projektu. [1,23,28] 

Temat działu Opis zawartości działu Wymagany? 

 
Ujęcie wstępne 
i streszczenie doku-
mentacji 

 
Streszczenie zawartości dokumentacji z krótkim przedsta-
wieniem jej poszczególnych punktów. Niekiedy może zawie-
rać pewne informacje techniczne (rodzaj projektowanej sieci, 
standard, typ okablowania, technologia itp.) 

 
Bezwzględnie 

 
Cel i zakres  

 
Część określająca podstawowe cele projektu sieci, zarówno 
techniczne, jak i biznesowe. Zawiera również informacje na 
temat rozmiarów inwestycji, określenie czy jest to projekt 
nowej sieci, czy modernizacja. Nie powinien obejmować 
opisu sposobów rozwiązywania problemów natury technicz-
nej.  

 
Bezwzględnie 
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Wymagania projek-
towe 

 
Obejmuje charakterystykę: 
� celów biznesowych i technicznych – z uwzględnieniem 

określenia roli projektowanej sieci w usprawnieniu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa inwestora lub tym 
podobne oraz z uwzględnieniem technicznych aspek-
tów sieci, takich jak: skalowalność, dostępność, wydaj-
ność bezpieczeństwo, łatwość obsługi, użyteczność, 
adaptacyjność, administracyjność itp. 

� warunków eksploatacji sieci – należy uwzględnić cechy 
społeczności użytkowników sieci, rodzaje usług, jakie 
ma siec oferować oraz wymagania odnoszące się do 
wydajności sieci pod względem wykorzystywanych 
aplikacji sieciowych. 

 
Tak, chociaż nie zawsze 
istnieje konieczność opisywa-
nia celów biznesowych. 

 
Opis sytuacji obecnej 

 
Charakterystyka porównawcza struktury i wydajności istnie-
jącej implementacji w odniesieniu do proponowanych zmian 
i oczekiwań klienta, może ale nie musi zawierać szczątkową 
dokumentację istniejącej infrastruktury, 

 
Tak, jeżeli projekt dotyczy 
modernizacji istniejącej sieci. 

 
Projekt logiczny sieci 

 
Obejmuje swym zakresem: 
� topologię logiczną zilustrowanych na odpowiednich 

rysunkach technicznych, 
� model adresowania i segmentacji sieci wraz z opisem 

wykorzystanych urządzeń, 
� ewentualny wykaz protokołów i technik organizowania 

ruchu sieciowego, 
� mechanizmy i strategie zabezpieczenia logicznego 

sieci (system haseł, uwierzytelnianie, ograniczenia do-
stępowe do usług itp.), 

� zalecane architektury, standardy i procesy organizacji 
komunikacji wewnątrz i na zewnątrz sieci, 

� odniesienie wybranego sposobu realizacji projektu do 
celów technicznych inwestora. 

 
Bezwzględnie, opatrzony 
odpowiednimi rysunkami 
i opisami. 

 
Projekt fizyczny sieci 

 
Zawiera opis wykorzystanych technologii organizacji infra-
struktury sieci, plany instalacyjne Systemu Okablowania 
Strukturalnego w postaci rysunków technicznych i schema-
tów organizacyjnych dla poszczególnych Punktów Dostępo-
wych, wykaz i kosztorys elementów pasywnych i aktywnych 
poszczególnych segmentów fizycznych sieci, uwagi i zalece-
nia instalacyjne, opis sposobów realizacji warstwy fizycznej 
infrastruktury. 

 
Bezwzględnie, opatrzony 
odpowiednimi rysunkami 
i opisami. 

 
Wyniki testów projek-
tu 

 
Weryfikacja projektu w odniesieniu do oczekiwań i możliwo-
ści inwestora. W tym miejscu należy uwzględnić pozytywne 
aspekty wykonanego projektu, porównanie jego zalet oraz 
naświetlenie ewentualnych niedogodności. Istotne jest 
umieszczenie propozycji optymalizacji projektu i usprawnie-
nia funkcjonowania sieci, z uwzględnieniem ewentualnych 
dodatkowych kosztów i niedogodności. 

 
Tak, jeżeli są istotne aspekty, 
których wpływ na późniejsze 
działanie sieci może być 
znaczący, a ich wyeliminowa-
nie nie godzi się z założeniami 
projektu. 

 
Plan wdrożenia 

 
Ogólna charakterystyka sposobów i etapów wdrożenia pro-
jektu z uwzględnieniem dodatkowych zaleceń kolejności 
wykonywanych prac i wprowadzania nowych usprawnień 
(każdy projekt może być korygowany do samego końca). 

 
Wymagany. 
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Harmonogram pro-
jektu 

 
Czasowy plan wdrożenia inwestycji – wyszczególnienie 
etapów realizacji projektu w odniesieniu do konkretnych 
terminów. Można go przygotować w postaci tabeli. 

 
Wymagany. 

 
Budżet i kosztorys 

 
Dokumentacja funduszy przeznaczonych na przygotowanie 
i realizację projektu, z uwzględnieniem kosztochłonności 
poszczególnych etapów i elementów inwestycji. 

 
Opcjonalnie – wymagany 
kosztorys infrastruktury 
i wdrożenia. Jeśli budżet w 
pełni zaspokaja realizacje 
projektu, jego uwzględnienie 
można pominąć. 

 
Rentowność inwe-
stycji 

 
Należy uwzględnić tu przede wszystkim zwrot inwestycji 
w przedziale czasowym oraz oszczędności wynikające 
z takiego a nie innego przygotowania projektu. 

 
Wymagany w celu uświado-
mienia inwestorowi racji 
przemawiających za moderni-
zacją lub proponowanym 
wykonaniem projektu. 

 

Oprócz wymienionych wyżej działów i dokumentów, dokumentacja projektu powinna zawie-

rać dodatkowe pisma, dotyczące zaleceń i norm, według których projekt został sporządzony, 

i które stanowią podstawę działania przy opracowywaniu strategii projektowej. Nieodzow-

nym elementem każdej dokumentacji technicznej są wszelkiego rodzaju rysunki, plany, mapy, 

a w przypadku projektu sieci – również dodatkowa dokumentacja uwzględniająca konfigura-

cję i zalecenia administracyjne poszczególnych urządzeń i systemów sieciowych. 

 

Istotne jest także zestawienie propozycji rozwojowych Systemu w przyszłości, z perspektywy 

przewidywanego rozwoju standardów, unowocześniania poszczególnych elementów składo-

wych oraz zmiany wymagań użytkowników. [1,23,28] 

 

1.8 Testowanie i wdrażanie projektu sieci 

Jednym z końcowych etapów opracowywania projektu sieci jest jego właściwe i szczegółowe 

przeanalizowanie od podstaw i przetestowanie poszczególnych składowych Systemu. Przete-

stowanie opracowanego projektu wymusza często stosowanie złożonych technologii, najnow-

szych rozwiązań, a przede wszystkim konieczność upewnienia się, że: 

- projekt w całości spełnia wymagania i oczekiwania klienta, 

- użyte technologie i rozwiązania są zgodne z normami i zaleceniami producentów 

oraz organizacji standaryzującej, 

- wszystkie elementy projektowanej infrastruktury, zarówno logicznej, jak i fizycz-

nej, w pełni są ze sobą kompatybilne, a ich współpraca spełni oczekiwania klienta 

i wymagania techniczne, 
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- projekt jest optymalnym rozwiązaniem, a mogące powstać uszkodzenia i przestoje 

są stosunkowo nie wielkie do korzyści płynących z realizacji projektu. 

 

 Testowanie projektu często owocuje wprowadzaniem w nim drobnych poprawek i uspraw-

nień. Niepożądane jest wprowadzanie zmian obniżających poziom pracy Systemu, w przede 

wszystkim poziom jego wydajności, niezawodności i dostępowości. 

 

W celu przetestowania projektu należy opracować prototyp projektowanego Systemu, np. 

w odpowiednim oprogramowaniu, przeznaczonym do tego typu zadań, i poddać go właści-

wym testom, określonym w planie testowym systemu. Kryteria testy należy dobierać indywi-

dualnie, w zależności od stopnia modernizacji istniejącej infrastruktury, najważniejszych za-

łożeń technicznych projektu oraz wymagań certyfikacyjnych. Przede wszystkim należy prze-

testować: 

- integralność i kompatybilność całego systemu, 

- sprawność poszczególnych urządzeń i połączeń, 

- poziom i jakość poszczególnych zabezpieczeń logicznych i fizycznych, 

- przepustowość połączeń (ich obciążenie, spadek wydajności przy maksymalnym 

obciążeniu itp.), 

- zachowanie całego Systemu w przypadku awarii jego strategicznych elementów 

i obszarów. 

 

W przypadku modernizacji istniejącej sieci, wyniki testów należy porównać z wynikami ana-

lizy sytuacji obecnej i przedstawić je inwestorowi, jako poważny argument, przemawiający za 

przeprowadzeniem zmian organizacyjnych. Testowanie projektu nowej sieci, pozwoli uniknąć 

mogących pojawić się w przyszłości, problemów związanych z eksploatacją i administracja 

Systemu. Przeprowadzenie testów daje również możliwość „dopięcia wszystkiego na ostatni 

guzik” przed wdrożeniem projektu. 

 

Wdrożenie projektu następuje po jego pełnej akceptacji przez inwestora. Po przeprowadzeniu 

testów, udokumentowaniu całego projektu i przeprowadzeniu prac przygotowawczych 

(skompletowanie zespoły wykonawczego, zakup materiałów, przygotowanie pomieszczeń 

itp.) można przystąpić do realizacji projektu. Harmonogram wdrożenia projektu sieci może 

być różny, w zależności od potrzeb i możliwości wykonawcy Systemu. [28] 

 

Wszystkie etapy wykonania instalacji, konfiguracji urządzeń, testowania infrastruktury itp. 

muszą być wykonane w odpowiedniej kolejności. Nie mniej jednak sama kolejność prac czy-
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sto instalacyjnych jest dowolna. W tym samym czasie jeden zespół może realizować Punkty 

Dostępowe, kiedy drugi instaluje okablowanie poziome i realizuje Punkty Abonenckie. Istot-

ne jest, aby prace były przeprowadzone w sposób sprawny i nie chaotyczny. Wszystko musi 

być zaplanowane, mieć swoje miejsce i czas, co pozwoli uniknąć przestojów i błędów realiza-

cji systemu. 

 

Na etapie wdrożenia i testów końcowych, proces projektowania sieci i Systemów Okablowa-

nia Strukturalnego jest praktycznie zakończony. Dodatkowe prace powykonawcze i uspraw-

nienia mogą okazać się konieczne po pewnym czasie eksploatacji Systemu. Pojawienie się 

nich pozwoli ograniczyć właściwe wykonanie projektu, rzetelna jego realizacja i przetestowa-

nie, zarówno systemu prototypowego, jak i gotowego Systemu, wdrożonego na podstawie 

właściwie opracowanego projektu. [22,28] 
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