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1

Przekazywanie pakietów w warstwie III - komponenty sprzętowe
i programowe routera: • budowa routera, zasady
konfigurowania interfejsów sieciowych, •
konfigurowanie kanałów dostępu do routera, •
procedury odzyskiwania haseł i zarządzanie plikami
konfiguracyjnymi, • tablica routingu i przełączanie
pakietów w oparciu o tablicę routingu, • pojęcie metryki,
miary administracyjnej i najlepszej ścieżki.

2  4   

2

Wprowadzenie do routingu dynamicznego: • pojęcie
protokołu IGP i EGP • protocoły dystans-wektor a
protokoły stanu łącza, • protokoły routingu
dynamicznego klasowe i bezklasowe, • obsługa
pakietów w trybie klasowym, • wyznaczanie metryki
trasy w protokołach routingu dynamicznego.

2  4   

3

Ogólne zasady konfigurowania protokołów routingu
dynamicznego: • podstawowe zasady i zalecenia
konfiguracyjne, • rozgłaszanie tras statycznych,
• ograniczanie źródeł informacji o routowaniu, •
filtrowanie tras, • routowanie dynamiczne z użyciem
wielu ścieżek, • łączenie domen administracyjnych z
różnymi protokołami routingu.

2  4   

4

Protokół RIP: • cechy konstrukcyjne protokołu RIP,
• RIPv1 a RIPv2, • pojęcie pętli routingu i
metody przeciwdziałania powstawaniu pętli, •
aktualizacje wyzwalane a czas osiągania stanu konwergencji
sieci, • konfigurowanie protokołu RIPv1 i RIPv2.

2  4   

5

Protokół EIGRP: • cechy konstrukcyjne protokołu EIGRP,
• zarządzanie trasami EIGRP, algorytm DUAL, •
konfigurowanie protokołu EIGRP, • diagnozowanie i
rozwiązywanie problemów, wynikających z błędnej konfiguracji
protokołu.

2  4   

6

Protokół OSPF w pojedynczym obszarze i wieloobszarowy OSPF:
• cechy konstrukcyjne protokołu OSPF, •
stosowanie protokołu OSPF w pojedynczym obszarze, •
konfigurowanie OSPF w pojedynczym obszarze, •
konfigurowanie wieloobszarowego OSPF.

4  4   
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7

Sterowanie dostępnością i obciążaniem tras z wykorzystaniem
protokołów routingu dynamicznego: • pojęcie load
balancingu, • przełączanie pakietów w trybie
procesowym i pamięciowym, • zasady realizacji
obciążenia tras z wykorzystaniem wybranych protokołów
routingu dynamicznego.

2  4   

Razem 16  28   
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Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

U1 Student umie użytkować i projektować sieci teleinformatyczne i
zarządzać takimi sieciami. K_U11

W1
Zna i rozumie pojęcia, opisy i zasady budowy, funkcjonowania,
projektowania i eksploatacji sieci teleinformatycznych (etapy
cyklu życia systemu).

K_W13

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu.
Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest udzielenie poprawnej
odpowiedzi na co najmniej połowę zadanych pytań.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych.
Warunkiem zaliczenia laboratorium jest zaliczenie wszystkich zadań laboratoryjnych na ocenę co najmniej
dostateczny.
Efekt U1 sprawdzany jest w trakcie realizacji i rozliczania ćwiczeń laboratoryjnych. Efekt W1 sprawdzany
jest w trakcie egzaminu.

SEMESTR 5

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 16 1
Udział w laboratoriach 28 1
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów   
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20 0.5
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach   
Przygotowanie do egzaminu 20 0.5
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium   
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 84 3
Zajęcia z udziałem nauczycieli 44 2
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 64 2.5
Zajęcia o charakterze praktycznym 48 1.5
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