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Tor światłowodowy SM 2J zestawiony na dwóch ciemnych włóknach światłowodowych 
łączący serwerownię główną w pokoju 104 , * Wydział Matematyczno – Przyrodniczy , 
dedykowany serwer główny + z serwerownią zapasową przy ulicy Westerplatte 64,  gdzie 
będzie  znajdował  się zapasowy serwer główny wraz z macierzą dyskową pod archiwizację 
logów z ruchu do sieci Internet z DS. 1, 3 i 4.  
 

Schemat logiczny projektowanej światłowodowej sieci optycznej w typie gwiazdy  
dla Domów Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku.  

Załącznik nr 1  
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Sied światłowodowa dla Domów Studenta Akademii 
Pomorskiej w Słupsku projektowana jest w technologii 
gwiazdy opartej na zestawieniu niezależnych pasywnych 
połączeo światłowodowych 4J [ 2J+2J ] tj.  2J dla tzw. sieci 
„studenckiej” oraz  2J dla tzw. sieci „akademickiej” z 
przepustowością 10 Gb/s. 
Tory światłowodowe wykonane na kablu SM 12J 
zakooczone przełącznicami światłowodowymi E2000/APC 
lub SC/APC 
 



 

 

Schemat rzeczywisty istniejącej światłowodowej sieci optycznej  
w Domach Studenta Akademii Pomorskiej w Słupsku.  

Tor światłowodowy SM 2J zestawiony na dwóch ciemnych włóknach światłowodowych 
łączący serwerownię główną w pokoju 104 , * Wydział Matematyczno – Przyrodniczy , 
dedykowany serwer główny + z serwerownią zapasową przy ulicy Westerplatte 64,  gdzie 
będzie  znajdował  się zapasowy serwer główny wraz z macierzą dyskową pod archiwizację 
logów z ruchu do sieci Internet z DS. 1, 3 i 4.  
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Aby na istniejącej sieci światłowodowej uzyskad 
możliwośd wybudowania sieci optycznej dla 

Domów Studenta typu : gwiazda , należy z 

Głównego Punku Dostępowego w serwerowni 

głównej *GPD_SG_104+ poprowadzid  6 włókien 

światłowodowych do Głównego Punktu 

Dostępowego w DS 4 *GPD_DS4+ gdzie w 

przełącznicy światłowodowej należy wyspawad  4 

włókna na wprost ( łącze pasywne ) dedykowane 

do podłączenia Głównych Punktów Dostępowych 

w DS 3 i DS 1 [GPD_DS3] [GPD_DS1] z 

[GPD_SG_104] 

W DS 3 należy operacją analogicznie powtórzyd 

gdzie należy wyspawad  2 włókna na wprost ( 

łącze pasywne ) dedykowane do podłączenia 

Głównego Punktu Dostępowych DS 1 *GPD_DS1+ z 

[GPD_SG_104] 

Z powodu konieczności fizycznego odseparowania 

w Domach Studenta tzw. sieci  „studenckiej”  od 

sieci  „akademickiej”, powyższej opisaną operację 

należy powtórzyd dla sieci światłowodowej 

dedykowanej dla sieci akademickiej – kolejne 6 

włókien z kabla SM 12J. 
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