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Firma

Wy˝sza Szko∏a Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pu∏tusku jest 
jednà z najwi´kszych i najlepszych wy˝szych uczelni w kraju zgodnie z rankingami
szkó∏ wy˝szych. WSH zosta∏a za∏o˝ona przez Akademickie Towarzystwo Edukacyj-
no-Naukowe “ATENA” skupiajàce kilkudziesi´ciu profesorów Uniwersytetu 
Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Uroczysta inauguracja pierwszego roku
akademickiego nastàpi∏a w 1994 roku. 22 marca 2002 r. Wy˝szej Szkole 
Humanistycznej w Pu∏tusku zosta∏o nadane imi´ Aleksandra Gieysztora, Êwiatowej
s∏awy uczonego, który by∏ wspó∏twórcà pu∏tuskiej Uczelni oraz jej wybitnym 
wyk∏adowcà. 
W roku akademickim 1994/95 studia w WSH rozpocz´∏o 2150 osób, w roku
1996/97 studiowa∏o ju˝ 6000 studentów, a w roku 2000/2001 - 16230. Zaj´cia
prowadzi∏o ponad 1100 nauczycieli akademickich, w tym 235 profesorów i dok-
torów habilitowanych oraz kilkunastu cz∏onków Polskiej Akademii Nauk i Polskiej
Akademii Umiej´tnoÊci. Szko∏a jest cz∏onkiem Konferencji Rektorów Akademic-
kich Szkó∏ Polskich, nale˝y tak˝e do European University Association oraz 
Compostela Grupo De Universidades. WSH uznawana jest w rankingach za naj-
lepszà niepaƒstwowà uczelni´ uniwersyteckà (“Perspektywy” - “Rzeczpospolita”:
2000, 2001, 2002, 2003)  oraz za najlepszà niepaƒstwowà szko∏´ wy˝szà w kate-
gorii szkó∏ niebiznesowych i za uczelni´ klasy mi´dzynarodowej (“Wprost”: 1999,
2000, 2001, 2002, 2003).
Szko∏a kszta∏ci na siedmiu wydzia∏ach:
• Administracji
• Nauk Politycznych
• Filologii Polskiej
• Historycznym
• Ochrony Ârodowiska
• Pedagogicznym
• Turystyki i Hotelarstwa

Ka˝dy wydzia∏ oferuje do wyboru wiele specjalnoÊci zarówno na studiach licen-
cjackich, magisterskich, jak i podyplomowych. Ponadto na Wydziale Historycznym
od 2001 roku i na Wydziale Nauk Politycznych od 2002 WSH posiada uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych.
W 2000 roku Wy˝sza Szko∏a Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora 
w Pu∏tusku utworzy∏a OÊrodek Studiów Epoki Napoleoƒskiej (OSEN). Zadaniem
OÊrodka jest po∏àczenie prac badawczych z promocjà tradycji napoleoƒskiej i przy-
pomnieniem miejsc zwiàzanych z pobytem Napoleona na Mazowszu, Mazurach 
i Warmii. Do udzia∏u w pracach OÊrodka zostali zaproszeni wybitni uczeni, przed-
stawiciele muzeów, a tak˝e reprezentanci w∏adz samorzàdowych miast i powiatów
zwiàzanych z tradycjà napoleoƒskà. Dzia∏ania OÊrodka wspiera Fundacja Napole-
ona w Pary˝u.

Wy˝sza Szko∏a Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w szerokim zakresie
wykorzystuje nowoczesne rozwiàzania informatyczne. Skomputeryzowana Biblio-
teka G∏ówna posiada setki tysi´cy woluminów. W przestronnie i komfortowo
urzàdzonej Czytelni znajduje si´ ponad 100 miejsc dla studentów oraz 15 miejsc 
w Czytelni Profesorskiej wyposa˝onych w sprz´t komputerowy do przeglàdania
materia∏ów elektronicznych. Publicznie dost´pne stanowiska komputerowe 
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dla studentów sà  rozmieszczone w wielu miejscach na terenie uczelni. Szko∏a 
zbudowa∏a tak˝e Akademicki System Zarzàdzania Informacjà - serwis internetowy
umo˝liwiajàcy studentom dotarcie do wszystkich istotnych materia∏ów zwiàzanych
ze szko∏à, przebiegiem studiów, zakwaterowaniem, materia∏ami dydaktycznymi, itp. 

Wy˝sza Szko∏a Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora  posiada cztery
obiekty w Pu∏tusku, dysponuje równie˝ dwoma budynkami w Ciechanowie. 
Komunikacja pomi´dzy poszczególnymi jednostkami by∏a wi´c bardzo kosztowna.
Sam ruch telefoniczny kosztowa∏ uczelni´ kilkadziesiàt tysi´cy z∏otych miesi´cznie.
Ka˝da z lokalizacji wyposa˝ona by∏a w odr´bnà sieç LAN, w∏asny zestaw aplikacji
oraz osobny styk z siecià Internet. Niestety mimo doÊç bogatej infrastruktury tele-
informatycznej pracownicy i studenci poszczególnych wydzia∏ów nie mogli korzy-
staç z zasobów uczelni czy choçby dost´pu do Internetu poza budynkami w∏asnych
wydzia∏ów. Ponadto ponoszenie kosztów administrowania wieloma oddzielnymi
sieciami LAN, utrzymywanie i zabezpieczanie wielu styków z siecià Internet oraz
utrzymywanie dwóch odr´bnych sieci komunikacyjnych (telefonicznej i informa-
tycznej) okaza∏o si´ nieuzasadnione ekonomicznie. 

Dodatkowym czynnikiem, który by∏ brany pod uwag´, jest kreowany przez 
Uczelni´ wizerunek placówki nowoczesnej. WSH zale˝a∏o na wdro˝eniu rozwiàza-
nia, które nie tylko przynios∏oby korzyÊci ekonomiczne, ale tak˝e podkreÊla∏oby
presti˝ i pozycj´ szko∏y. 

Po rozwa˝eniu mo˝liwych rozwiàzaƒ Wy˝sza Szko∏a Humanistyczna zdecydowa∏a
si´ na przebudowanie od wrzeÊnia 2003 r. swojej infrastruktury i stworzenie 
jednolitej zintegrowanej sieci kampusowej dla wszystkich swoich jednostek 
organizacyjnych we wszystkich lokalizacjach. Jako dostawc´ rozwiàzaƒ sprz´to-
wych wybrano firm´ Cisco Systems, a integracjà i wdro˝eniem zaj´∏a si´ firma 
INFO-TRADE Sp. z o.o.
Podstawowe cechy nowej sieci kampusowej to: 
• Wykorzystanie technologii Ethernet pracujàcej z szybkoÊcià 100Mb/s i 1Gb/s

jako podstawowej metody transportu danych.
• Wykorzystanie protoko∏u IP jako jedynej formy transmisji danych oraz g∏osu 

w ramach sieci uczelnianej.
• Wykorzystanie technologii sieci bezprzewodowych (Wireless LAN) do realizacji

po∏àczeƒ miedzy budynkami.
• Wykorzystanie sieci rozleg∏ej Frame Relay do po∏àczeƒ z jednostkami zamiejsco-

wymi.
• Wykorzystanie sieci komputerowej LAN oraz WAN do realizacji po∏àczeƒ 

telefonicznych w postaci pakietów IP przy pomocy technologii Voice-over-IP
mi´dzy jednostkami uczelni.

• Pojedynczy styk z siecià Internet dla ca∏ej uczelni.
• Standaryzacja urzàdzeƒ sieciowych wykorzystanych do budowy sieci uczelnianej.
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Nowa sieç kampusowa WSH zosta∏a zbudowana z wykorzystaniem prze∏àczników
firmy Cisco Systems serii Catalyst 4500 oraz Catalyst 3550. Urzàdzenia te zapew-
niajà odpowiednià wydajnoÊç oraz funkcjonalnoÊç niezb´dnà do zbudowania 
nowoczesnej sieci. Najwa˝niejsze cechy prze∏àczników Catalyst wykorzystane przy
budowie sieci uczelnianej to:
• Modularna budowa prze∏àczników Catalyst 4500, która pozwala na elastycznoÊç

w doborze iloÊci i rodzaju obs∏ugiwanych interfejsów sieciowych.
• WydajnoÊç prze∏àczników Catalyst 4500 oraz Catalyst 3550, która zapewnia 

w pe∏ni wydajnà prac´ wszystkich do∏àczonych do sieci u˝ytkowników oraz 
aplikacji.

• FunkcjonalnoÊç prze∏àczania w warstwie trzech modeli ISO/OSI, która w po∏à-
czeniu z zastosowaniem protoko∏ów dynamicznego trasowania ruchu umo˝liwia
niezawodnà prac´ ca∏ej sieci, nawet w sytuacji awarii poszczególnych jej elemen-
tów.

• Mechanizmy bezpieczeƒstwa pozwalajàce na ograniczenie dost´pu do sieci nie-
autoryzowanym u˝ytkownikom, a jednoczeÊnie umo˝liwiajàce dost´p do sieci 
i zasobów niezale˝nie od lokalizacji.

• Mechanizmy zapewnienia jakoÊci transmisji (QoS), dzi´ki którym mo˝liwa jest
jednoczesna transmisja ró˝nego rodzaju danych w oparciu o priorytety.

Modele prze∏àczników dobrano w zale˝noÊci od wielkoÊci segmentów sieci LAN
oraz uk∏adu okablowania strukturalnego. W du˝ych segmentach zosta∏y
zastosowane centralne prze∏àczniki Catalyst 4500 stanowiàce szkielet danego
schematu sieci oraz prze∏àczniki Catalyst 3550 b´dàce urzàdzeniami dost´powymi.
W Êrednich lokalizacjach zastosowano wy∏àcznie prze∏àczniki Catalyst 4500,
matomiast w ma∏ych - tylko Catalyst 3550. Dzi´ki wykorzystaniu jednolitych
modeli prze∏àczników uproszczono zarzàdzanie oraz serwisowanie sieci.
Po∏àczenia mi´dzy budynkami w Pu∏tusku oraz w Ciechanowie wykonano wyko-
rzystujàc technologi´ bezprzewodowego Ethernetu IEEE 802.11b w oparciu 
o mostki Cisco System serii Aironet 350. Urzàdzenia te pracujàc w nielicencjono-
wanym paÊmie radiowym 2.4GHz umo˝liwiajà transmisj´ z szybkoÊcià do 11Mb/s.
Za wyborem rozwiàzania radiowego przemawia∏y m.in. ∏atwoÊç implementacji
oraz szybkoÊç mo˝liwej do uzyskania transmisji. JednoczeÊnie rozwiàzanie Aironet
firmy Cisco Systems oferuje rozszerzenia standardu transmisji bezprzewodowej
zwi´kszajàce bezpieczeƒstwo dost´pu do sieci. Dzi´ki wprowadzonym usprawnie-
niom, takim jak szerokopasmowe po∏àczenia pomi´dzy budynkami kampusa oraz
rozbudowana struktura punktów dost´powych bezprzewodowej sieci LAN, 
mobilnoÊç u˝ytkowników oraz urzàdzeƒ, takich jak komputery przenoÊne czy
przenoÊne aparaty telefoniczne IP, sta∏a si´ faktem.
NiezawodnoÊç sieci uzyskano poprzez realizacje rozdystrybuowanej architektury,
czyli roz∏o˝enie funkcji na wiele urzàdzeƒ, wprowadzenie ∏àczy zapasowych oraz
szybkiego protoko∏u routingu jakim jest protokó∏ EIGRP firmy Cisco Systems.
Kolejnym istotnym aspektem budowy zintegrowanej sieci uczelnianej by∏a mo˝li-
woÊç implementacji systemu telefonii IP nowej generacji firmy Cisco Systems.
Dzi´ki do∏àczeniu istniejàcego systemu telefonicznego do sieci transmisji danych
oraz uzupe∏nieniu infrastruktury telefonicznej o nowoczesne telefony IP oraz apli-
kacj´ Call Manager wszystkie po∏àczenia w ramach sieci uczelnianej realizowane
sà za poÊrednictwem sieci IP jako Voice-over-IP. Pozwoli∏o to zredukowaç koszty 
a co za tym idzie skróciç czas zwrotu z inwestycji w nowoczesnà technologi´ 
Cisco Systems. 

Catalyst 3550

Catalyst 4500 Voice AGM
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Centralnym punktem systemu telefonii IP jest serwer Call Manager - aplikacja,
która realizuje funkcje kierowania rozmów pomi´dzy telefonami IP oraz telefona-
mi IP a klasycznymi aparatami. Rejestruje on tak˝e w centralnej bazie danych 
informacje billingowe umo˝liwiajàce centralnà kontrol´ kosztów. Wchodzàce 
w sk∏ad systemu telefony IP sà w rzeczywistoÊci specjalistycznymi urzàdzeniami
komputerowymi, które tradycyjny telefon przypominajà zasadniczo tylko wyglà-
dem. Telefonia IP, b´dàc w istocie systemem komputerowym, umo˝liwia tworze-
nie aplikacji rozszerzajàcych jej funkcjonalnoÊç. Poza podstawowymi funkcjami 
telefonicznymi takimi jak np.: identyfikacja numeru rozmowy przychodzàcej/wy-
chodzàcej, przeniesienie rozmowy, zawieszenie jej czy choçby konferencje zesta-
wiane zarówno na ˝àdanie jak i aran˝owane, Telefonia IP pozwala na realizacj´ 
daleko bardziej z∏o˝onych aplikacji dzi´ki ogólnie dost´pnym, standardowym 
interfejsom programistycznym (TAPI, JTAPI, XML). W najprostszym przypadku
sà to aplikacje umo˝liwiajàce u˝ytkownikowi telefonu IP dost´p do serwisów, do
baz danych czy monitorowanie ró˝nego rodzaju urzàdzeƒ wprost z aparatu telefo-
nicznego. Ju˝ dziÊ powsta∏y rozwiàzania umo˝liwiajàce u˝ywanie telefonu IP do
wysy∏ania poczty elektronicznej (w tym multimedialnej), SMS-ów czy odbierania
komunikatów lub reklam, a ich lista stale si´ powi´ksza. Dla WSH otwiera to sze-
reg mo˝liwoÊci usprawnienia funkcjonowania studentów i pracowników Uczelni 
poprzez stworzenie w∏asnych aplikacji i serwisów dost´pnych na aparatach IP 
zainstalowanych na terenie Uczelni. 
Dzi´ki zbudowaniu jednolitej sieci uczelnianej mo˝liwe by∏o ograniczenie liczby
punktów styku z siecià Internet. Zbudowano centralny punkt dost´pu redukujàc
koszty korzystania z sieci Internet. Obecnie dost´p do sieci odbywa si´ poprzez dwa
∏àcza, co gwarantuje wysokà niezawodnoÊç dzia∏ania. JednoczeÊnie takie rozwiàza-
nie znaczàco zwi´kszy∏o bezpieczeƒstwo sieci WSH i uproÊci∏o zarzàdzanie nià.

Rezultaty
Dzi´ki zastosowaniu nowoczesnej platformy sieciowej firmy Cisco Systems i nowa-
torskim rozwiàzaniom aplikacyjnym dostarczonym przez INFO-TRADE Sp. z o.o.
studenci i pracownicy WSH mogà, niezale˝nie od wydzia∏u i miejsca, korzystaç ze
wszystkich zasobów sieciowych Uczelni oraz dost´pu do sieci Internet. 
WSH wdra˝a system wspomagania zarzàdzania uczelnià IT CAMPUS. Do chwili
stworzenia jednolitej sieci modu∏y systemu IT CAMPUS by∏y wdro˝one w obr´bie
poszczególnych jednostek. Jednolita sieç uczelniana obejmujàca wszystkie jednost-
ki i lokalizacje WSH umo˝liwi∏a scentralizowanie rozmaitych cz´sto powielajàcych
si´ baz danych i aplikacji. Stworzono jednolite Êrodowisko pracy dla studentów 
i pracowników niezale˝nie od miejsca w sieci.
Wdro˝enie jednolitej platformy sprz´towej Cisco Systems umo˝liwi∏o scentralizo-
wane zarzàdzanie systemem informatycznym Uczelni, co znacznie uproÊci∏o czyn-
noÊci zwiàzane z administracjà systemu - konfiguracj´ poszczególnych urzàdzeƒ,
uaktualnianie oprogramowania, przerwy konserwacyjne etc. Dodatkowo znacznie
poprawiono zarzàdzanie bezpieczeƒstwem sieci przez zastosowanie mechanizmów
centralnej autoryzacji dost´pu do sieci oraz zredukowanie liczby styków z siecià In-
ternet, co wp∏yn´∏o równie˝ na obni˝enie kosztów posiadania sieci. Zastosowanie
systemu telefoni IP Cisco Systems oraz transmisji Voice-over-IP mi´dzy jednostka-
mi uczelni by∏o kolejnym czynnikiem obni˝enia kosztów inwestycji. 
Zbudowanie zintegrowanej sieci uczelnianej WSH w oparciu o rozwiàzania firmy
Cisco Systems pozwala na wdro˝enie wyspecjalizowanych platform dydaktycznych
we wspó∏pracy z innymi uczelniami i firmami, co te˝ Uczelnia planuje zrobiç.
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