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Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci  

dla operatorów sieci komórkowych 
 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami inżynierii ruchu oraz  metodologii 
nowoczesnego planowania, projektowania i wymiarowania systemów sieciowych w kontekście 
optymalizacji i transformacji sieci mobilnych. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Podstawowe pojęcia inżynierii ruchu, parametry, definicje 

 Teoretyczne podstawy modelowania systemów sieciowych 

 Podstawy wymiarowania i analizy dostępowych sieci radiowych 

 Efektywnośd sieci, strategie zarządzania ruchem 

 Wprowadzenie do metodologii optymalizacji rozpływu ruchu w sieci, modelowanie 
przelewów i przenoszenia połączeo 

 Wprowadzenie do problemów optymalizacji rutingu 

 Podstawy wymiarowania wiązek i łączy w sieciach wielousługowych 

 Podstawy wymiarowania interfejsów radiowej sieci dostępowej w sieciach komórkowych 
3G i 4G 

Wymagania wstępne 

Znajomośd podstaw teorii prawdopodobieostwa. 

Adresaci szkolenia  
Adresatami kursu są przede wszystkim pracownicy służb inżynierii ruchu, osoby związane z 
planowaniem, rozbudową, utrzymaniem i optymalizacją sieci, w tym wdrażaniem nowych 
technologii i usług. 
 

Metoda szkolenia 
Wykład i dwiczenia 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach 

optymalizacji sieci komórkowych 
 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami inżynierii ruchu oraz  metodologii 
nowoczesnego planowania, projektowania i wymiarowania systemów sieciowych w kontekście 
optymalizacji i transformacji sieci mobilnych. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Podstawy inżynierii ruchu w sieciach wielousługowych 

 Teoretyczne podstawy modelowania sieciowych systemów wielousługowych 

 Podstawy analizy systemów pakietowych 

 Analiza ruchu we współczesnych radiowych sieciach pakietowych 

 Podstawy wymiarowania i analizy dostępowych sieci radiowych 3G/4G z zaawansowanymi 
mechanizmami zarządzania ruchem, parametryzacja sieci 

 Efektywnośd ruchowa sieci komórkowych, metodologia optymalizacji rozpływu ruchu w 
sieciach 3G i 4G  

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniem Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów 
sieci komórkowych. 

Adresaci szkolenia  

Kurs przeznaczony jest dla dostawców i sprzedawców nowych usług, inżynierów telekomunikacji z 
kadry kierowniczej i zarządzania, służb rozwojowych, projektowych, inwestycyjnych, inżynierii 
ruchu i eksploatacji systemów sieci 3G i 4G.  

Metoda szkolenia 

Wykład 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych 

 

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z technologiami i podstawowymi zasadami 
projektowania sieci lokalnych. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Modele warstwowe OSI i TCP/IP, topologie logiczne i fizyczne 

 Technologie wykorzystywane w sieciach lokalnych: Fast i Gigabit Ethernet i standard 802.11 

 Urządzenia sieci komputerowych: mosty, przełączniki, routery 

 Podstawowe protokoły sieci komputerowych: IP, TCP, UDP, DHCP, NAT 

 Podstawy adresacji IPv4 

 Routing w sieciach IP: podstawowe zasady i pojęcia 

 Podstawy wirtualnych sieci lokalnych 

 Wybrane zagadnienia wprowadzenia QoS do sieci komputerowych 

Wymagania wstępne 

Brak wymagao wstępnych. 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych 
sieci komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby 
zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład  

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6 
Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podziałem adresów IP, protokołami 
wspomagającymi adresację (NAT, DHCP, DNS) oraz z zasadami projektowania adresacji. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Klasy adresów 

 Maski podsieci o stałej i zmiennej długości (IPv4), bezklasowy routing międzydomenowy 
(IPv4) 

 Adresy prywatne (IPv4) 

 DHCP i NAT 

 Nazwy internetowe (DNS, DNSSec) 

 Nowe właściwości IPv6 (nagłówek, rozszerzenia nagłówków) 

 Typy adresów IPv6 

 Przydzielanie adresów w IPv6 

 Multicasting 

 Migracja z IPv4 do IPv6 

 Zagadnienia stabilności sieci IP 

 Planowanie i zarządzanie przestrzenią adresową 

 Podział i przeliczanie adresów IPv4 – dwiczenia  

 Przykładowe projekty adresacji – wady i zalety 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniem „Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych”. 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci 
korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz 
osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Bezprzewodowe sieci lokalne WLAN (802.11) 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z budową oraz utrzymaniem bezprzewodowych 
sieci lokalnych oraz utrzymaniem przewodowej infrastruktury sieci komputerowych. Tematyka 
szkolenia obejmuje omówienie, zarówno podstawowych zagadnieo dotyczących adresacji IPv4 i 
IPv6 oraz protokołów routingu stosowanych w sieciach przewodowych (RIPv2, EIRGP, OSPF), a 
także protokołów związanych z sieciami przełączanymi (VTP, STP). Głównymi zagadnieniami 
poruszanymi podczas kursu są zagadnienia dotyczące bezprzewodowych sieci lokalnych (standardy 
sieci WLAN, bezpieczeostwo, QoS, WDS oraz roaming).  Połowa zajęd realizowana jest w formie 
dwiczeo laboratoryjnych, w czasie których kursanci zapoznają się również z konfiguracją 
wybranych protokołów w urządzeniach firmy Cisco Systems. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Adresacja IPv4 oraz IPv6 

 Podstawowe zagadnienia sieci przewodowych (VTP, STP, routing RIPv2, EIGRP, OSPF) 

 Standardy sieci WLAN, mechanizm CSMA/CA, topologie 

 Bezpieczeostwo w sieciach WLAN (szyfrowanie, proces uwierzytelniania, rodzaje ataków) 

 Implementacja mechanizmów QoS w sieciach WLAN 

 Wireless Distribution System, roaming pomiędzy punktami dostępowymi 

 Monitorowanie wydajności sieci (AirMagent, Wireshark) 

 Dwiczenia praktyczne z wykorzystaniem routerów bezprzewodowych Liksys WRT160n oraz 
kontrolerów Cisco WLAN i AP Aironet 1200 Series 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych”. 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci 
komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem 
technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 

Metoda szkolenia 

Wykład  i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Bezprzewodowe mobilne sieci IP 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami integracji bezprzewodowych sieci 
mobilnych oraz Internetu. Przedstawione zostaną różne aspekty konwergencji technologii sieci 
bezprzewodowych i sieci Internet oraz podstawowe zagadnienia sieci IP, niezbędne do 
projektowania i utrzymania mobilnych sieci IP z integracją usług. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Ewolucja bezprzewodowych sieci IP: 2G, 3G, 4G 

 Protokoły warstwy sieci: IPv4 i IPv6 

 Protokoły warstwy transportowej: TCP, UDP, SCTP 

 Routing w sieciach IP (RIPv2, OSPF, BGP) 

 Mechanizmy zapewnienia QoS w sieciach IP: architektury QoS dla sieci przewodowych i 
bezprzewodowych 

 Bezpieczeostwo sieci IP: analiza zagrożeo, zapory sieciowe, IPSec 

 Bezpieczeostwo warstwy transportowej: SSL, TLS 

 Tunelowanie: IPinIP, GRE, GTP 

 DNS i DNSec  

 Zarządzanie hostami i sieciami: DHCP, RADIUS, DIAMETER, SNMP 

 Zarządzanie mobilnością w bezprzewodowych mobilnych sieciach IP 

 Protokoły wspomagające działanie usług IP: RTP, HTTP, WAP, SIP 

 Technologie transportowe: Ethernet, WLAN, MPLS/GMPLS 

Wymagania wstępne 

brak 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także 
dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład 

Czas trwania szkolenia 

5 dni 
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Bezpieczeństwo sieci komputerowych 
 

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi 
bezpieczeostwa sieci komputerowych.  

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Pojęcia i definicje związane z bezpieczeostwem sieci komputerowych, 

 Analiza zagrożeo płynących z Internetu, 

 Sprzętowe i programowe zapory sieciowe, 

 Systemy IPS/IDS, 

 Metody uwierzytelnienia i kontroli dostępu, 

 Audyt bezpieczeostwa sieci komputerowych 

 Programy analizy ruchu w sieci komputerowej, 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami: „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6”, „Wprowadzenie do 
lokalnych sieci komputerowych” 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci 
korzystających z protokołu IP.  

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP 
 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami routingu w sieciach 
teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 4. Tematyka szkolenia będzie 
obejmowad podstawowe zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów 
TCP/IP. Przedstawione zostaną protokoły powszechnie stosowane w sieciach heterogenicznych  tj. 
RIP czy OSPF. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją wybranych 
protokołów w routerach firmy Cisco Systems. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Wyjaśnienie podstawowych pojęd tj. tablica routingu czy proces routingu 

 Routing statyczny 

 Klasyfikacja protokołów routingu 

 Protokół Routing Information Protocol (RIP) wersja 1 i 2 

 Podstawy protokołu Open Shortest Path First (OSPF) w wersji 2 

 Podstawy konfiguracji routerów firmy Cisco Systems 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniem „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6” oraz szkoleniem 
„Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych”. 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych 
sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z 
wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Zaawansowany routing w sieciach TCP/IP 
 

Celem szkolenia jest  zapoznanie słuchaczy z zaawansowanymi mechanizmami routingu w sieciach 
korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. Tematyka szkolenia obejmuje zaawansowane 
zagadnienia routingu w sieciach korzystających ze stosu protokołów TCP/IP. W ramach szkolenia 
zaprezentowane zostaną zarówno zaawansowane protokoły wewnątrzdomenowe, jak i protokoły 
międzydomenowe. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się z konfiguracją 
wybranych protokołów routingu. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Protokół EIGRP 

 Wieloobszarowy protokół OSPF 

 Protokół IS-IS 

 Protokół BGP 

 Optymalizacja protokołów routingu 

 Kryteria wyboru odpowiedniego protokołu routingu 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6”, „Wprowadzenie do 
lokalnych sieci komputerowych” oraz „Wprowadzanie do routingu w sieciach TCP/IP”. 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także 
dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

4 dni 
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Protokół BGP – Border Gateway Protocol 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z działaniem i konfiguracją protokołu BGP oraz z 
zaawansowanymi zagadnieniami routingu wewnątrzdomenowego. Szkolenie obejmuje zarówno 
wykłady, jak i dwiczenia laboratoryjne, umożliwiające uczestnikom kursu zapoznanie się z 
metodami rozwiązywania problemów w rzeczywistych sieciach obsługiwanych przez protokół BGP.  

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Zaawansowane zagadnienia routingu IP (interfejsy pasywne, filtrowanie tras, routing 
strategiczny, redystrybucja tras) 

 Działanie protokołu BGP: iBGP i eBGP 

 Typy systemów autonomicznych 

 Typy wiadomości przesyłane w protokole BGP i ich zastosowania 

 Rodzaje atrybutów ścieżek i ich zastosowania 

 Projektowanie i konfiguracja skalowalnych sieci iBGP (topologia zupełna, synchronizacja, 
reflektory tras, grupy równoprawne w BGP) 

 Konfederacje 

 Agregacja tras w BGP 

 Sterowanie ruchem i wyborem ścieżek w BGP  

 Multihoming – rozwiązywanie problemów w przypadku wielu dostawców usług 
internetowych 

 Redystrybucja tras pomiędzy protokołami routingu wewnątrzdomenowego a protokołem 
BGP 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6” „Wprowadzanie do 
routingu w sieciach TCP/IP”. 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także 
dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład, projekt i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

5 dni 
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Routing w sieciach IP v6 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami routingu w sieciach 
teleinformatycznych korzystających z protokołu IP w wersji 6. Tematyka szkolenia będzie 
obejmowad omówienie zaawansowanych zagadnieo związanych z protokołami routingu: OSPFv3, 
EIGRP dla IPv6, IS-IS dla IPv6 oraz MPBGP. W czasie zajęd laboratoryjnych kursanci zapoznają się 
również z konfiguracją wybranych protokołów routingu w sieciach IPv6 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 RIPng 

 OSPFv3 

 EIGRP dla IPv6 

 IS-IS dla IPv6 

 MPBGP 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6”, „Wprowadzenie do 
lokalnych sieci komputerowych” oraz „Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP”. 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem lokalnych 
sieci komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z 
wdrażaniem technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 

Metoda szkolenia 
Wykład  i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 
4 dni 
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Projektowanie wirtualnych sieci lokalnych (VLAN) 
 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami projektowania sieci lokalnych na poziomie 
logicznym oraz ze szczegółowymi zasadami projektowania i zarządzania sieciami wirtualnymi. Sieci 
wirtualne będą omawiane w kontekście Ethernetu jako najbardziej popularnej technologii 
realizacji sieci lokalnych. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Architektura sieci zbudowanych z przełączników: podział warstwowy i podział funkcjonalny 

 Wyjaśnienie pojęcia sieci wirtualnej w kontekście technologii ethernetowych 

 Podział i implementacje sieci VLAN, w tym sieci VLAN dla VoIP 

 Techniki znacznikowania (tagowania) wykorzystywane w sieciach VLAN 

 Routing pomiędzy sieciami VLAN 

 Protokoły wspomagające pracę sieci VLAN: protokół VTP oraz protokół GVRP. 

 Podstawy konfiguracji VLAN na routerach i przełącznikach warstwy 3 firmy Cisco Systems 

Wymagania wstępne 
Zakres materiału objęty szkoleniem „Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych”. 

Adresaci szkolenia  

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci 
komputerowych. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz osoby 
zawodowo związane z wdrażaniem technologii IP oraz VoIP. 

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 

 Sieci wielousługowe zbudowane z przełączników 

 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami budowy współczesnych sieci lokalnych i 
kampusowych zbudowanych z przełączników. Tematyka szkolenia obejmuje omówienie, zarówno 
podstawowych (STP/RSTP), jak i zaawansowanych (MSTP, VRRP), protokołów stosowanych w 
sieciach przełączanych. Prawie połowa zajęd realizowana jest w formie dwiczeo laboratoryjnych w 
czasie których kursanci zapoznają się również z konfiguracją wybranych protokołów w 

urządzeniach firmy Cisco Systems. 
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Wykaz poruszanych zagadnień 

 Wprowadzenie do zagadnieo projektowania nowoczesnych sieci lokalnych 

 Rola przełącznika w nowoczesnych sieciach komputerowych 

 Wirtualne sieci lokalne (VLAN/PVLAN): Znakowanie ramek (802.1q), protokoły VTP i GVRP, 
routing pomiędzy wirtualnymi sieciami lokalnymi 

 Protokoły drzewa rozpinającego (STP, RSTP, MSTP) 

 Przełączanie wielowarstwowe (MLS-Multilayer Switching, w tym Route Procesor i CEF) 

 Zagadnienia zapewnienia nadmiarowości i równoważenia ruchu (Etherchannel, HSPRP, 
VRRP, GLBP) 

 Konfiguracja przełączników i routerów firmy Cisco Systems: konfiguracja VLANów, 
konfiguracja protokołów drzewa rozpinającego, konfiguracja trunków i przełączania 
pomiędzy sieciami VLAN, konfiguracja protokołu HSRP 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych” oraz 
„Wprowadzenie do routingu w sieciach TCP/IP”. 

Adresaci szkolenia  
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci  
komputerowych. Adresatami kursu mogą byd również osoby zawodowo związane z wdrażaniem 
technologii IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. 

Metoda szkolenia 
Wykład  i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

5 dni 
 



 

Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji  

Poli technika Poznańska,  Polanka 3,  60 -965 Poznań  
Tel :  61  665  3920 ,  Fax:  61  665  3922 ,   http: / /s i t .poznan.pl  

Kontakt:  szkolenia@sit.poznan.pl 
 

 

S t r o n a  | 16 

 

Technologie zdalnego dostępu 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologiami sieci dostępowych oraz z 
zagadnieniami praktycznego, efektywnego i bezpiecznego tworzenia wirtualnych prywatnych sieci 
nakładkowych. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Typy i właściwości stosowanych mediów transmisyjnych w sieciach teleinformatycznych 

 Charakterystyka sieci xDSL (różnorodnośd technik, ograniczenia) 

 Charakterystyka sieci HFC 

 Rodzina protokołów PPP (PPP over Ethernet, PPP over ATM) 

 Charakterystyka optycznych sieci dostępowych (PON, EPON, WDM-PON) 

 Charakterystyka dostępowych technologii bezprzewodowych (Wi-Fi, Wimax, sieci 
komórkowe) 

 Transmisja danych z wykorzystaniem sieci elektrycznej 

 Współpraca protokołów NAT/PAT/DHCP z sieciami dostępowymi 

 Tworzenie bezpiecznych sieci dostępowych VPN z wykorzystaniem IPSec, SSL, GRE 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6”. 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także 
dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 
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Sieci Metro Ethernet / Carrier Ethernet 
 

Aktualnie, w związku z powszechnością stosowania Ethernetu w sieciach lokalnych do realizacji 
praktycznie dowolnych usług, następuje stopniowe przechodzenie operatorów od sieci opartych 
na TDM, Frame Relay i ATM do nowych bardziej efektywnych technologii, takich jak Ethernet, IP i 
MPLS. Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii Ethernet na poziomie 
operatorskim, usług Carrier Ethernet oraz możliwości wykorzystania sieci Carrier Ethernet w 
obszarze Mobile Backhaul.  

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Definicje sieci Metro Ethernet i Carrier Ethernet (IETF oraz Metro Ethernet Forum) 

 Technologie umożliwiające realizację sieci Carrier Ethernet (sieci dostępowe, wirtualne sieci 
lokalne, wirtualne sieci prywatne, MPLS) 

 Aplikacje i problemy sieci Carrier Ethernet 

 Usługi Carrier Ethernet 

 Standardy sieci Ethernet 

 Protokoły STP, VTP, GVRP, MVRP 

 Standardy MEF 

 Sieci Carrier Ethernet w bezprzewodowych sieciach dostępowych (Mobile Backhaul) 

 Różnicowanie jakości usług oraz odwzorowanie parametrów QoS w sieci transportowej 

 Analiza i dyskusja dostępnych rozwiązao sieci Carrier Ethernet 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych” oraz 
„Sieci MPLS/GMPLS”. 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także 
dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład 

Czas trwania szkolenia 
3 dni 
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Sieci MPLS/GMPLS 
Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie technologii MPLS i GMPLS oraz możliwymi jej 
zastosowaniami w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Uczestnicy szkolenia zapoznają się 
architekturą sieci MPLS oraz budową i konfiguracją urządzeo MPLS. Szczególna uwaga zwrócona 
jest na zastosowania MPLS do realizacji wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej i drugiej 
oraz na wykorzystanie MPLS w sieciach bezprzewodowych. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Porównanie komutacji kanałów, komutacji pakietów, wirtualnej komutacji kanałów oraz 
techniki komutacji etykiet 

 Terminologia MPLS (etykieta, LSR, LSP, FEC) 

 Typy etykiet; MPLS vs. GMPLS 

 Architektura sieci MPLS 

 Architektura i elementy funkcjonalne urządzeo MPLS 

 Protokoły sygnalizacyjne dla sieci MPLS: LDP, RSVP-TE 

 Mechanizmy zapewnienia QoS w MPLS, współpraca z IntServ i DiffServ  

 Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych warstwy trzeciej z wykorzystaniem technologii 
MPLS 

 Tworzenie wirtualnych sieci prywatnych z wykorzystaniem technologii MPLS (AToM) 

 Sieci Metro/Carrier Ethernet w technologii MPLS 

 Mobile Backhaul 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych”. 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP/MLS oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest 
także dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

5 dni 
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Wprowadzanie do technologii Multicast IP  
 

Celem tego szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi informacjami dotyczącymi 
architektury i protokołów umożliwiających wprowadzenie połączeo rozgałęźnych do sieci IP.  

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Adresacja multicastowa (wersja 4 i 6), 

 Odwzorowanie adresu multicasowego na adres warstwy łącza danych, 

 Protokoły odbiornik – router (IGRP, MLD), 

 IGMP/MLD proxying 

 IGMP snooping, 

 Protokoły wewnatrzdomenowe (PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM), 

 Protokoły międzydomenowe (MBGP, MSDP), 

 Podstawy konfiguracji protokołów IGMP oraz PIM na routerach firmy Cisco Systems 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniem „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6” oraz szkoleniem 
„Wprowadzenie do lokalnych sieci komputerowych”. 

Adresaci szkolenia  
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się uruchamianiem i utrzymaniem sieci 
korzystających z protokołu IP. Adresatami kursu są również integratorzy telekomunikacyjni oraz 
osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i nowych usług w sieciach IP. 

Metoda szkolenia 
Wykład i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 
3 dni 
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Technologia Multicast IP dla operatorów sieci 
 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z technologią, zasadami wdrażania oraz z 
problemami przy wdrażaniu technologii „Multicast IP” w sieciach operatorskich.  
Kurs został podzielony na dwie części: teoretyczną i praktyczną. Pierwsza częśd składa się z sześciu 
wykładów: wprowadzenie, adresacja multicastowa, protokołu odbiornik-router, 
wewnątrzdomenowe protokoły routingu multicast, międzydomenowe protokoły routingu 
multicast, transmisja MPEG-2 TS oraz omówienie przykładowego projektu.  
Zdając sobie sprawę ze złożoności i praktycznego znaczenia zagadnieo poruszanych w części 
teoretycznej opracowano szereg dwiczeo praktycznych ilustrujących najważniejsze zagadnienia 
poruszane w części wykładowej. 

Wykaz poruszanych zagadnień 

 Protokoły odbiornik – router (IGRP, MLD), 

 IGMP/MLD proxying 

 IGMP snooping, 

 Protokoły PIM-SM oraz PIM-DM, 

 Protokół MBGP, 

 Transmisja MPEG-2 TS 

 Przykład wdrożenia technologii IP Multicast w sieci operatorskiej 

Wymagania wstępne 

Zakres materiału objęty szkoleniami „Adresacja w sieciach IPv4 oraz IPv6”, „Wprowadzenie do 
lokalnych sieci komputerowych” oraz „Wprowadzanie do technologii Multicast IP”. 

Adresaci szkolenia  

Adresatami kursu są przede wszystkim osoby zawodowo związane z wdrażaniem technologii i 
nowych usług w sieciach IP oraz integratorzy telekomunikacyjni. Szkolenie przeznaczone jest także 
dla osób zajmujących się utrzymaniem sieci korzystających z protokołu IP. 

Metoda szkolenia 

Wykład, projekt i dwiczenia laboratoryjne 

Czas trwania szkolenia 

3 dni 


