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Zarządzanie sieciami rozległymi w przemyśle
Wykład:
Określenie wymogów i parametrów sieci przemysłowych.
Przedstawienie podstawowych protokołów sieciowych stosowanych w
przemyśle: Profibus, TokenRing, Ethernet
Omówienie zagadnień łączenia i współpracy sieci o różnej architekturze i
protokołach.
Omówienie budowy i zasady działania podstawowych urządzeń sieciowych
stosowanych w przemyśle.
Przedstawienie podstawowych algorytmów trasowania i Quality of Service
stosowanych w przemyśle.
Laboratorium:
Konfiguracja urządzeń sieciowych.
Projektowanie sieci przemysłowych.
Oprogramowanie podstawowych protokołów.
???
Znajomość zagadnień sieci przemysłowych i rozległych oraz protokołów
stosowanych w przemyśle.

Kwalifikacje i specjalność Kwalifikacje prowadzącego: praktyczne doświadczenie w pracy z sieciami

naukowa prowadzącego
zajęcia

przemysłowymi, systemami sieciowymi i rozproszonymi systemami
zbudowanymi w oparciu o sterowniki, systemy mikroprocesorowe i komputery
wbudowane.
Wymagane wyposażenie Sala wykładowa wyposażona w rzutnik multimedialny.
techniczne - wykład
Wymagane wyposażenie
techniczne (forma
prowadzenia zajęć) laboratorium

Stanowiska ze sprzętowym i programowym środowiskiem uruchomieniowym dla
komputerów wbudowanych i sterowników przemysłowych, w liczbie
odpowiadającej co najmniej połowie liczebności grupy studenckiej. Niezbędna
jest również infrastruktura sieci Ethernet z zarządzalnymi routerami i szkielet
sieci Profibus.

Forma zaliczenia zajęć

Zaliczenie na podstawie wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
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