
AkAdemiA morskA w szczecinie 
rozbudowAłA swoją sieć bezprzewodową 
dzięki rozwiązAniom AlcAtel-lucent
Uczelnia wdrożyła rozwiązania bezprzewodowego dostępU do sieci alcatel-lUcent, 
które pozwalają na korzystanie z sieci na terenie Uczelni, kampUsU oraz w akademikach.

wYzwAniA
• dostęp do sieci bezprzewodowej dla studentów oraz pracowników uczelni 

na terenie kampusu oraz w domach studenckich

• kilkadziesiąt niezależnych punktów dostępowych  - pracochłonna obsługa

• rozmieszczenie punktów dostępowych w domach studenckich w celu 
zapewnienia jak najlepszego zasięgu w całym budynku

• uwierzytelnianie do sieci bezprzewodowej, w oparciu o istniejące mecha-
nizmy dostępowe

rozwiązAniA
• dwa kontrolery oaw-4604 

• 44 punkty dostępowe oaw-ap60 

korzYŚci
• studenci mogą się logować do dedykowanego profilu sieci bezprzewodo-

wej, bez względu na to, czy znajdują się w akademiku, czy też mają zajęcia 
w budynkach dydaktycznych am

• rozwiązanie alcatela-lucenta pozwala na dokładne rejestrowanie zdarzeń 
związanych z korzystaniem z sieci bezprzewodowych oraz bieżący 
monitoring sieci

nowa sieć uniwersytecka została zbudowana w całości w opar-
ciu o architekturę alcatel-lucent, dzięki której akademia morska 
w szczecinie uzyskała najnowocześniejsze technologie, uspraw-
niające funkcjonowanie sieci, a także znacząco poprawiające 
jej bezpieczeństwo i niezawodność. wdrożona infrastruktura 
informatyczna zapewnia bezpieczny bezprzewodowy dostęp do 
internetu dla 4000 studentów i ponad 600 pracowników uczelni. 

 wdrożenie rynek: edukAcjA region: polskA/europA

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą 
Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. To cywilna 
szkoła wyższa, która kształci profesjonalistów znajdujących z powodzeniem 
pracę na morzu i lądzie. Jej absolwenci to osoby doskonale przygotowane 
do wymogów rynku pracy - dobrze mówiące po angielsku, z nowoczesną 
wiedzą techniczną.
Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifi-
kowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających 
wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie 
eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.
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“Dotychczas w każDym pomieszczeniu istniało jeDno 
gniazDko sieciowe, na Dwie, trzy osoby mieszkające w pokoju. 
myślę, że obecnie można powieDzieć o znacznym zwiększeniu 
możliwości Dostępu Do sieci.”

łukasz warlikowski, kierownik Uczelnianego centrum informatycznego w akademii morskiej w szczecinie

chcieliŚmY, AbY studenci 
mogli się logowAć 
zA pomocą tAkiego 
sAmego loginu i hAsłA, 
jAk w przYpAdku 
wirtuAlnej uczelni, 
A prAcownicY uczelni 
użYwAli tYch sAmYch 
dAnYch dostępowYch, 
które stosują przY logo-
wAniu się do komputerA.
dzięki rozwiązaniU alcatel-lUcent 
Uczelnia zyskała profesjonalną sieć 
bezprzewodową bez konieczności 
rozbUdowy tradycyjnej sieci 
kablowej. 

wYzwAniA
Akademia Morska jako pierwsza jednostka dydaktyczna w Szczecinie, 
zapewniła dostęp do sieci bezprzewodowej studentom i pracownikom 
uczelni na terenie kampusu oraz w domach studenckich. Pierwsza sieć 
przewodowa pozwalająca na korzystanie z Internetu została zbudowana 
w 2001 roku, umożliwiając jednak podłączenie tylko jednego komputera 
w pokoju, w którym zwykle mieszka po kilku studentów. Samorząd 
Studencki Akademii Morskiej zwrócił się do Rektora uczelni z prośbą 
o rozbudowę sieci w domach studenckich. Rozbudowa sieci kablowej 
byłaby znacznie droższym rozwiązaniem i trudniejszym przedsięwzię-
ciem budowlanym z uwagi na wiek budynku i konieczność uzyskania 
odpowiednich pozwoleń. Z tego powodu Akademia Morska w Szczecinie 
zdecydowała się zainwestować w technologię WLAN. 

Uczelnia posiadała kilkadziesiąt niezależnych punktów dostępowych, 
co w rzeczywistości oznaczało konieczność podłączania każdego 
urządzenia oddzielnie, aby zmienić konfigurację. Dzięki rozwiązaniu 
Alcatel-Lucent placówka ma obecnie możliwość zarządzania siecią 
jako całością z wykorzystaniem centralnych kontrolerów. Dużym wyzwa-
niem w trakcie wdrożenia było odpowiednie rozmieszczenie punktów 
dostępowych w domach studenckich, aby zapewnić jak najlepszy zasięg 
w całym budynku.

Kolejnym zadaniem było uwierzytelnianie do sieci bezprzewodowej, 
w oparciu o istniejące mechanizmy dostępowe. Na uczelni wdrożono 
również mechanizmy logowania dla administratorów do zarządzania 
kontrolerem także w oparciu o bazę danych Active Directory. Osobna sieć 
została stworzona dla gości odwiedzających uczelnię. Mają oni możliwość 
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zalogowania się do ogólnodostępnej sieci hotspot, jednak mogą korzystać 
tylko z dostępu do stron www, bez opcji przeglądania zasobów sieci 
uczelnianej. Warunkiem skorzystania z ogólnodostępnej sieci jest podanie 
swojego adresu e-mail.  

dlAczego AlcAtel-lucent?
Wdrożenie poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, podczas których 
przeprowadzono testy różnych platform korporacyjnych sieci bezprze-
wodowych. Sprawdzany był zarówno zasięg sieci bezprzewodowych, 
jak również bezpieczeństwo proponowanych rozwiązań. „Rozwiązanie 
Alcatel-Lucent okazało się najbardziej elastycznym z urządzeń, jakie 
przetestowaliśmy. Nie dość, że spełnia nasze obecne potrzeby, to jeszcze 
jest w stanie również sprostać wyzwaniom, które teraz są w fazie projektu. 
Dzięki parterowi, firmie Xcomp, udało się przeprowadzić całe wdrożenie 
sprawnie i bez problemów.” – dodał Łukasz Warlikowski. 

dwA kontrolerY i 44 punktY dostępu
W celu rozszerzenia możliwości dostępu do sieci uczelnianej i Internetu, 
zainstalowano dwa kontrolery OAW-4604 oraz 44 punkty dostępowe 
OAW-AP60. 

• Alcatel-Lucent OmniAccess 4604 (OAW-4604) to wysokiej jakości, 
w pełni funkcjonalny przełącznik WLAN, który jest w stanie połączyć 
odpowiednio 32, 64 i 128 zintegrowanych punktów dostępu (AP). 
Przełącznik pozwala na stworzenie sieci nastawionej na użytkownika, 
zapewniając łączność typu: follow-me, opartej na dostępie za 
potwierdzeniem  tożsamości oraz ciągłość działania aplikacji.

• Alcatel-Lucent OmniAccess AP60 (OAW-AP60) to punkt dostępu typu 
802.11a lub b / g zapewniający doskonałą pojemność, wydajność 
i zasięg w gęstych sieciach bezprzewodowych. OAW-AP60 może 
być podłączony do istniejących portów sieci i zamontowany 
na ścianie lub biurku, eliminując w ten sposób podstawową przeszkodę 
we wdrożeniach o gęstym rozmieszczeniu - wysoki koszt instalacji 
i zarządzania punktami w suficie.

Jedną z głównych korzyści tego rozwiązania jest możliwość wykonywania 
czynności administracyjnych z jednego miejsca. W efekcie oznacza 
to sporą oszczędność czasu dla osób odpowiedzialnych za administrowanie 
siecią i przede wszystkim brak konieczności zmiany ustawień każdego 
z punktów dostępu oddzielnie. Dodatkowo funkcjonalność Adaptive Radio 
Management pozwala w dynamiczny sposób optymalizować parametry 
działania całej sieci przy zmieniających się warunkach radiowych. 

Kadra naukowa liczy ok. 250 nauczy-
cieli akademickich, posiadających 
wieloletnie doświadczenie w pracy 
na morzu i pracy badawczej. 
Program kształcenia dostosowany 
jest do współczesnych warunków 
eksploatacji floty. Umożliwia 
to nowoczesna baza dydaktyczna 
– świetnie wyposażony statek 
szkolno-badawczy Nawigator XXI, 
laboratoria i pracownie specjali-
styczne, symulatory, silniki, kokpity 
sterownicze, mapy elektroniczne 
oraz nowoczesne pracownie 
komputerowe. 
Spełnienie wymagań międzynaro- 
dowych konwencji i posiadanie cer-
tyfikatów jakości kształcenia lokuje 
Akademię Morską w Szczecinie 
w czołówce tego typu uczelni 
w Unii Europejskiej – jej dyplomy 
są uznawane na całym świecie.



“ internet umożliwia łatwy i szybki Dostęp Do zasobów wieDzy z każDej 
DzieDziny życia. jest to powszechna, szybka i tania możliwość komunikacji, 
Dlatego chcąc zasłużyć na miano nowoczesnej uczelni, postanowiliśmy za-
pewnić naszym stuDentom łatwy Dostęp Do wieDzy, bez wzglęDu na to, czy 
stuDent przebywa na terenie uczelni czy też w Domu stuDenckim.”

prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. stanisław gucma, rektor akademii morskiej w szczecinie

www.alcatel-lucent.com/enterprise 
alcatel, lucent, alcatel-lucent i logo alcatel-lucent 
enterprise są znakami towarowymi należącymi 
do alcatela-lucenta. pozostałe znaki towarowe 
są własnością ich właścicieli. informacje przedstawione 
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powia-
domienia. alcatel-lucent nie odpowiada za nieścisłości 
w niniejszym dokumencie. © 2009 alcatel-lucent. 
wszelkie prawa zastrzeżone.  

nowoczesnA uczelniA
Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, studenci mogą logować się 
do dedykowanego dla nich profilu sieci bezprzewodowej wszędzie tam, 
gdzie znajdują się punkty bezprzewodowe. Rozwiązanie Alcatela-Lucenta 
pozwala na dokładne rejestrowanie zdarzeń związanych z korzystaniem 
z sieci bezprzewodowych oraz bieżący monitoring sieci. 

Głównym celem, decydującym o zakupie rozwiązania, było zapewnienie 
studentom łatwego dostępu do sieci. Obecnie nie muszą oni na zmianę 
korzystać z jednego komputera podłączonego do sieci w pokoju, ale każdy 
może się podłączyć ze swoim notebookiem, kiedy tylko chce i gdzie chce. 
Dzięki temu studenci mają również dostęp do zasobów uczelnianych 
i bibliotecznych, co ułatwia naukę w akademiku i często eliminuje koniecz-
ność kursowania pomiędzy biblioteką, uczelnią a akademikiem. 

„Internet umożliwia łatwy i szybki dostęp do zasobów wiedzy z każdej 
dziedziny życia. Jest to powszechna, szybka i tania możliwość komunikacji. 
Akademia Morska w Szczecinie jest nowoczesną uczelnią, dlatego postano-
wiliśmy zapewnić naszym studentom łatwy dostęp do wiedzy, bez względu 
na to, czy student przebywa na terenie uczelni czy też w domu studenckim.”
– powiedział prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma, Rektor Akademii 
Morskiej w Szczecinie.

dAlszA rozbudowA sieci
W przyszłości Akademia Morska w Szczecinie zamierza objąć siecią 
wszystkie budynki dydaktyczne. Założenia przewidują rozbudowę 
o kolejne dwa kontrolery i 58 punktów dostępu. 

pArtner
Partnerem wdrożenia była 
spółka Xcomp, która zapewniła 
uczelni kompleksową obsługę, 
począwszy od testów, poprzez 
sprzedaż, wdrożenie oraz usługi 
wsparcia technicznego, które 
w dalszym ciągu świadczy na rzecz 
Akademii Morskiej w Szczecinie. 
Doświadczenie i wiedza zdobyte 
przez firmę we wcześniejszych 
wdrożeniach tej technologii na 
innych uczelniach zaowocowało 
kolejnym zadowolonym klientem.

Xcomp jako autoryzowany partner 
Alcatel-Lucent zapewnia najwyższy 
standard usług oferując najbardziej 
zaawansowane produkty i opiekę  
powdrożeniową.


