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Projekt dotyczy istniejacej juz na rynku firmy „Setec Astronomy”, która
zajmuje sie badaniami naukowymi nad wykorzystaniem nowoczesnego
lasera sideralnego. Firma posiada juz baze komputerów i szczatkowa
infrastrukture sieciowa, jednak przy okazji rozbudowy lasera zamierza
udoskonalic czeœc komputerów i stworzyc zupelnie nowa, znacznie
bardziej rozbudowana i spójna siec wewnetrzna, dolaczona takze
do dotychczas nieobecnego Internetu.

Opis firmy i schematy budynków
Interesujacy nas dzial firmy sklada sie z dwóch budynków, których
schematy przedstawione beda na kolejnych stronach.
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• Schemat parteru budynku biurowego

Pierwszy budynek jest dwupietrowym budynkiem biurowym.
Na parterze znajduja sie komputery administracji w liczbie pieciu sztuk,
sluzace glównie do prac biurowych. Dotychczas komputery te nie byly
polaczone ze soba w siec.
W pokoju 102 znajduje sie takze polaczona z linia telefoniczna
centralka.
Legenda:
- stanowisko komputerowe
- centrala telefoniczna
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• Schemat pierwszego pietra budynku biurowego

Na pietrze znajduja sie pokoje naukowców, w których umiejscowiono
32 komputery, sluzace do obrabiania danych powstalych
w laboratorium. Komputery te do tej pory (poza nielicznymi wyjatkami
jednostkowych
komputerów
indywidualnie
spietych
laczem
szeregowym lub krótkimi odcinkami sieci w standardzie 10Base2) nie
byly polaczone ze soba w siec. Komputery z obu pieter równiez nie sa ze
soba w zaden sposób polaczone.
Legenda:
- stanowisko komputerowe
- istniejace polaczenie laczem szeregowym
- istniejace polaczenie 10Base2
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Drugim budynkiem jest oddalony o 0,8
kilometra
budynek
laboratorium,
w którego podziemiach znajduje sie laser
sideralny. Aktualnie w laboratorium
znajduja sie cztery przestarzale juz
i nadajace sie do wymiany komputery
analizujace dane zbierane przez laser,
majace byc niedlugo zastapione przez
dziesiec dedykowanych superkomputerów.
Budynek laboratorium nie jest w zaden
sposób
polaczony
z
budynkiem
biurowym. Dane odczytywane z lasera
i obrabiane wstepnie przez znajdujace sie
w laboratorium maszyny sa do paru razy
dziennie
dowozone
do
budynku
biurowego i tam opracowywane przez
naukowców.
Legenda:
- stanowisko komputerowe

ƒ Schemat laboratorium
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Zalozenia projektu
Glówne zalozenia projektu to:
polaczenie ze soba obu budynków firmy „Setec Astronomy”
i wszystkich znajdujacych sie w niej komputerów,
stworzenie sieci na tyle szybkiej, aby umozliwiala bezproblemowe
pobieranie danych z lasera przez komputery w laboratorium,
zapewnienie naukowcom z budynku biurowego bezpoœredniego
i szybkiego dostepu do wstepnie przetworzonych danych
z laboratorium w celu ich dalszej obróbki,
umozliwienie administracji kontaktu z innymi uzytkownikami sieci
(naukowcami) poprzez poczte elektroniczna lub inne programy
komunikacyjne,
dolaczenie sieci firmy do sieci Internet w celu publikacji zebranych
materialów, prac badawczych badz wymiany doœwiadczen z innymi
naukowcami na calym œwiecie,
zabezpieczenie wewnetrznej sieci i danych przed dostepem osób
niepowolanych.

Wymagania
Komputery administracji znajdujace sie na parterze budynku biurowego
beda sluzyly jedynie do wymiany e-maili, dokumentów i tym podobnej
dzialalnoœci, obciazajacej siec w znikomym stopniu.
Komputery naukowców beda wykorzystywane do pobierania danych
z laboratorium i dalszego ich obrabiania, a takze do komunikacji
z innymi naukowcami – czy to w obrebie firmy, czy tez poza nia
(za poœrednictwem sieci Internet).

beda one sluzyly do pobierania danych z lasera podczas eksperymentów
(z reguly dwadzieœcia-trzydzieœci eksperymentów dziennie) i wstepnego
ich przetwarzania oraz selekcjonowania. Szacowana skrajna iloœc
danych plynacych z lasera to 200GB w przeciagu kilku minut trwania
eksperymentu. Po przetworzeniu ich przez laboratoryjne komputery
powstala liczba danych, które beda obrabiane przez naukowców,
to maks. 500MB.

Opis technologii i urzadzen
Po gruntownym przeanalizowaniu zalozen i wymagan projektu,
proponuje sie zastosowanie opisanej nizej struktury sieci
i nastepujacych technologii.
Jako podstawe calej sieci posluzy sprawdzony i wykorzystywany
w wiekszoœci rozwiazan LAN standard Ethernet.
W obrebie laboratorium, ze wzgledu na wymagania dotyczace
przepustowoœci, zastosowana zostanie technologia Gigabit Ethernet
(IEEE 802.3z), oparta o standard okablowania 1000Base-SX (œwiatlowód
wielomodowy). Ze wzgledu na zaklócenia elektromagnetyczne
wystepujace w okolicach lasera, niemozliwe jest zastosowanie
przewodów miedzianych. Dziesiec komputerów zostanie polaczonych w
siec o topologii gwiazdy i podlaczonych do przelacznika (switcha)
pracujacego w technologii Gigabit Ethernet.
Glównym elementem topologii rozszerzonej gwiazdy bedzie
umieszczony na pierwszym pietrze w budynku biurowym przelacznik
pracujacy w technologii Fast Ethernet (100Base-TX), z dodatkowym
transceiverem
umozliwiajacym
podlaczenie
przewodu
œwiatlowodowego.

Po unowoczeœnieniu lasera i zainstalowaniu nowych dziesieciu
komputerów duzej mocy, specjalnie zabezpieczonych przed
wystepujacymi w okolicach lasera zaklóceniami elektromagnetycznymi,
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Urzadzenia:
- stanowisko komputerowe
- przelacznik
- modem
- centrala telefoniczna
Standardy transmisji:
-

10Base-T
100Base-TX
100Base-FX
1000Base-SX
inny

ƒ Struktura sieci
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Do przelacznika technologia Fast Ethernet zostana podlaczone
nastepujace urzadzenia:
nowozakupiony komputer zbierajacy dane z laboratorium
i udostepniajacy je pozostalym komputerom w budynku (aby
odciazyc lacze miedzy budynkami i laboratoryjne superkomputery,
których moc obliczeniowa moze byc wykorzystywana w innych
celach),
trzy przelaczniki pracujace w technologii Ethernet/Fast Ethernet
(10/100 Mbitów), do których zostana podlaczone wszystkie
komputery naukowców z pierwszego pietra budynku,
jeden przelacznik pracujacy w technologii Ethernet/Fast Ethernet
(10/100 Mbitów), do którego zostana podlaczone wszystkie
komputery administracji oraz specjalnie zakupiony komputer
sluzacy jako firewall i obslugujacy zamiane nierutowalnych adresów
lokalnych na adresy internetowe, a w przyszloœci mogacy sluzyc
jako serwer pocztowy i serwer WWW.
Do ww. komputera zostanie podlaczony modem pracujacy
w technologii SDSL, który bedzie sluzyl do polaczenia sieci lokalnej
z Internetem z predkoœcia 2 Mbitów na sekunde.
Technologia Ethernet o przepustowoœci 10 Mbitów na sekunde powinna
byc wystarczajaca dla codziennej pracy naukowców i administracji,
a takze polaczenia z Internetem. Zastosowanie Fast Ethernet do
polaczenia przelaczników i podlaczenia serwera przechowujacego dane
podyktowane jest proporcjonalnie wiekszym obciazeniem tych lacz.
Oba budynki zostana polaczone polozonym w ziemi kablem
œwiatlowodowym (œwiatlowód podwieszany zostal wyeliminowany
z powodu wiekszego ryzyka uszkodzenia) w standardzie 100Base-FX.
Predkoœc transmisji bedzie wystarczajaca dla wygodnego przesylania
danych z laboratorium do budynku biurowego, które nastepnie beda
przechowywane na lokalnym serwerze. Mozna by wprawdzie pomyœlec
o standardzie 1000Base-SX lub 1000Base-LX i zrezygnowac z serwera,
jednak podrozyloby to znacznie koszty.

Konieczny bedzie takze zakup 38 kart w technologii Ethernet (37 do
istniejacych komputerów i jedna do komputera polaczonego
z modemem), jednej karty w technologii Fast Ethernet dla serwera.
Karty sieciowe do dziesieciu superkomputerów w laboratorium sa juz
wbudowane w sprzet.

Opis instalacji
Budynek biurowy
Obowiazujacym standardem okablowania w budynku bedzie nie
ekranowany kabel skrecany (UTP) kategorii piatej (wprawdzie przy
podlaczaniu komputerów do przelaczników wystarczy kategoria trzecia,
jednak zastosujemy kategorie piata z uwagi na ewentualne mozliwoœci
rozbudowy sieci). Przewody zostana ulozone w korytkach
umieszczonych na wysokoœci 2,3 metra (nad drzwiami). Konieczne
bedzie tez zainstalowanie gniazdek w standardzie RJ-45 – przewiduje sie
instalacje nadmiarowej na dzisiejsze potrzeby iloœci gniazdek
we wszystkich pokojach, nie tylko tych zawierajacych komputery.
Na glówne centrum dystrybucji wybrany zostal pokój 103 – wprawdzie
bardziej logiczna lokalizacja mógl byc pokój 102, jako juz zawierajacy
centrale telefoniczna, jednak na przeszkodzie stala bliskoœc instalacji
wodnej, której rury przecinaly pokój. Pomieszczenie 103 ma wymiary
2,5 × 5 metra, wystarczajace do swobodnej instalacji urzadzen
i pózniejszego zarzadzania nimi.
W pokoju 103 umieszczony zostanie glówny przelacznik Fast Ethernet,
a takze dwa przelaczniki poboczne (jeden obslugujacy wszystkie
komputery na parterze, drugi natomiast komputery z wschodniej czeœci
pierwszego pietra) oraz oba nowe, opisane juz uprzednio komputery:
jeden sluzacy jako serwer przechowujacy dane z laboratorium oraz
drugi, którego zadaniem jest obsluga wyjœcia do sieci Internet.
Do pokoju zostanie takze doprowadzony œwiatlowód laczacy budynek
biurowy z budynkiem laboratorium.
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Chociaz nie jest to bezpoœrednio wymagane przez standardy (odlegloœci
miedzy skrajnymi urzadzeniami mieszcza sie w dopuszczalnych
granicach), w pokoju 215 (o identycznych jak pokój 103 wymiarach)
urzadzone zostanie pomocnicze centrum dystrybucji, w którym
umieszczone zostana dwa przelaczniki odpowiadajace za pozostale
komputery z pierwszego pietra.
W obu centrach dystrybucji przewiduje sie zastosowanie standardowych
szafek 19” w celu wygodniejszego operowania urzadzeniami i latwiejszej
ich pózniejszej rozbudowy. Obecne beda takze panele krosownicze
w technologii RJ-45, ulatwiajace zarzadzanie polaczeniami i gniazdkami.
Konieczne bedzie takze zainstalowanie nowoczeœniejszych drzwi
i zamków, a takze – w pokoju 215 – wymiana starego oœwietlenia
fluorescencyjnego na inne, które nie grozi zaklóceniami.
Pomiedzy pietrami przewody zostana poprowadzone poprzez
nawiercone przejœcie z wpuszczonym standardowym przewodem
o œrednicy 10,2 cm.
Wszystkie urzadzenia w sieci powinny byc podlaczone do niezaleznej
sieci elektrycznej, co zapewni niezaleznoœc systemu w razie awarii,
a takze zapewnienie jednakowego poziomu uziemienia. Konieczna
bedzie
równiez
instalacja
urzadzen
przeciwprzepieciowych
i ewentualnie podtrzymujacych zasilanie.
Laboratorium
Przewody œwiatlowodowe w laboratorium beda poprowadzone pod
obecna juz podniesiona podloga. Gniazdka wbudowane zostana w
podstawe wylotu lasera. Jedyne urzadzenie – przelacznik – zostanie
umieszczone w malej szafce 19” przy œcianie, przy wyjœciu œwiatlowodu
z budynku.
Ze wzgledu na wymagany przez doœwiadczenia fizyczne odpowiedni
standard pomieszczenia nie bedzie konieczne przeprowadzanie
jakichkolwiek innych zmian.

Zastosowany sprzet
Ponizej znajduje sie opis wybranego do instalacji sprzetu. Nalezy
zaznaczyc, iz bierze sie pod uwage jedynie wysokiej jakoœci sprzet
markowy – wszystkie elementy mozna wprawdzie zastapic czasami duzo
tanszymi odpowiednikami, jednak kosztem niezawodnoœci.
Przelacznik Gigabit Ethernet
Konieczny bedzie zakup przelacznika majacego 10 portów w standardzie
Gigabit Ethernet (1000Base-SX) oraz jeden port w standardzie Fast
Ethernet (100Base-FX). Dodatkowa cecha powinna byc mozliwoœc
zainstalowania urzadzenia w szafce przemyslowej 19”.
Biorac pod uwage te wymagania, wybrano urzadzenie:
Cisco Systems Catalyst 4912G
Alternatywnie mozna zaproponowac nastepujace przelaczniki (niektóre
z nich z uwagi na mniejsza iloœc portów nalezy zakupic parami):
3Com SuperStack II 9300
Cisco Systems Catalyst 3508GXL (×2)
Cisco Systems Catalyst 4908G-L3 (×2)
D-Link DES-6000
D-Link DGS-3208F (×2)
Enterasys Networks VH-8G (×2)
Intel Express Gigabit Switch (×2)
Intel Express 470F (×2)
Przelacznik Fast Ethernet
Przelacznik powinien zawierac co najmniej szeœc portów Fast Ethernet
1000Base-TX (ich dokladna liczba zalezec bedzie od wyboru
przelaczników Ethernet/Fast Ethernet). Nalezy takze pamietac o zakupie
transceivera umozliwiajacego zmiane medium z kabla skrecanego na
9

œwiatlowód. Pozadana cecha jest tez mozliwoœc zainstalowania
urzadzenia w racku 19”.
Biorac pod uwage te wymagania, wybrano urzadzenie:
Cisco Systems Catalyst 2950-12
Jako alternatywe mozna rozpatrzyc nastepujace przelaczniki:
3Com SuperStack II 3300
3Com OfficeConnect Dual Speed Switch 8
Cisco Systems Catalyst 2912XL
D-Link DES-3225G
Intel Express 410T 16
Intel Express 460 Standalone Switch
Longshine LCS883R-SW800

Modem
Konieczny bedzie zakup dwóch modemów SDSL o jak najwiekszej
niezawodnoœci – jeden z nich bedzie ustawiony w firmie, drugi
natomiast zostanie wydzierzawiony dostawcy internetowemu.
Wybrany zostal modem:
Lucent Technologies DSLPipe HST
Inne zalecane modele to:
Alcatel A1512 PLR
Comtrend
Wailan Agate200
Karty sieciowe

Przelaczniki Ethernet/Fast Ethernet
Konieczny bedzie zakup przelaczników umozliwiajacych podlaczenie co
najmniej 38 komputerów (32 komputery naukowców, 5 komputerów
administracji oraz nowy komputer podlaczony do modemu)
w standardzie 10Base-T (Ethernet) i podlaczenie ich do nadrzednego
przelacznika w standardzie 100Base-TX (Fast Ethernet). Dodatkowa
zaleta bedzie mozliwoœc instalacji urzadzenia w szafce 19”.

Zalecane karty sieciowe to 3Com Etherlink 10 PCI TPO (10Base-T)
i 3Com Etherlink 10/100 PCI (100Base-TX).

Struktura logiczna
Na kolejnej stronie przedstawiono opracowany schemat adresacji IP.

Biorac pod uwage te wymagania, wybrano przelaczniki:
3Com SuperStack II Switch 1100 2/12 (×4)
Alternatywnie mozna rozmyœlac nad zakupem:
3Com SuperStack II Switch 1100 2/24 (×2)
Cisco Systems Catalyst 1912 (×4)
Cisco Systems Catalyst 1924 (×2)
D-Link DES-815
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Cala siec pracuje w nierutowalnej
klasie 192.168.0.0/16 i podzielona
jest na nastepujace podsieci:
192.168.32.0/24
glówny przelacznik i serwer
192.168.64.0/24
komputery administracji
i komputer z podlaczonym
modemem (oraz odpowiedni
przelacznik)
192.168.96.0/24
komputery w laboratorium
(oraz przelacznik)
192.168.0.0/20
komputery naukowców
z odpowiednimi przelacznikami
(podzielone na podsieci
192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24,
192.168.3.0/24)
Dzieki takiemu rozwiazaniu bedzie
mozliwe zachowane spójnej adresacji
przy dokladaniu w przyszloœci
kolejnych
urzadzen
(przede
wszystkim chodzi o komputery
naukowców).

ƒ Schemat adresacji IP
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Kosztorys
Podany ponizej kosztorys przedstawia orientacyjne ceny tych urzadzen, do danych których mozna bylo swobodnie dotrzec. Pozostale rubryki z uwagi na
orientacyjny charakter projektu pozostaja nie wypelnione.
szt.
cena
lacznie
jedn.
Osprzet komputerowy
switch Cisco Systems Catalyst 4912G (z wyposazeniem)
1 15 500 $
15 500 $
switch Cisco Systems Catalyst 2950-12
transceiver 100Base-TX/100Base-FX
switch 3Com SuperStack II Switch 1100 2/12
modem Lucent Technologies DSLPipe HST
komputer – serwer
komputer – firewall
karta sieciowa 3Com Etherlink 10 PCI TPO
karta sieciowa 3Com Etherlink 10/100 PCI

1
1
4
2
1
1

1 495 $
150 $
925 $
650 $

1 495 $
150 $
3 700 $
1 300 $

38
1

66 $
97 $

2 508 $
97 $

Inne
szafki 19”
panele krosownicze

2
2

Okablowanie
przewody skrecane
przewody œwiatlowodowe
Modernizacja pomieszczen
modernizacja pomieszczen 103 i 215
instalacja gniazdek i okablowania
Modernizacja sieci elektrycznej
instalacja nowej sieci elektrycznej
filtry przeciwzaklóceniowe
UPS (podtrzymywanie napiecia)
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