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Zajęcia, w których weźmiesz udział prowadzone są w formie wykładowej i 
warsztatowej z możliwością rozpatrywania indywidualnie zaproponowanych zagadnień. Przed 
szkoleniem otrzymasz ankietę, która pomoże Ci sprecyzować oczekiwania względem 
prezentowanych treści. Podczas zajęć możesz liczyć na indywidualne wsparcie prowadzącego. 
Zagadnienia poruszane na warsztatach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, które można 
zaobserwować podczas pracy z instalacjami światłowodowymi. Po każdym module 
tematycznym przygotowaliśmy podsumowanie, którego pomoże Ci nie tylko usystematyzować 
zaprezentowany materiał ale także wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce 
zawodowej.

Konkretna wiedza i praktyczne podejście
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Bezpieczeństwo
W trosce o twoje bezpieczeństwo zajęcia rozpoczynają się od szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzenia w podstawowe zasady bezpiecznego 
wykonania prac. Dzięki zajęciom dowiesz się na jakie zagrożenia jesteś narażony podczas prac z 
instalacjami światłowodowymi, jak wyeliminować lub zminimalizować występujące ryzyko oraz 
jak uniknąć wypadków przy pracy.

Co da Ci udział w szkoleniu?
Zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu technologii światłowodowej poprzez udział 
w wykładach i warsztatach praktycznych omawianych zagadnień.
Poznasz nietypowe kable, złącza oraz adaptery, mufy kablowe stosowane w technologiach 
światłowodowych oraz w okablowaniu strukturalnym. Przybliżymy standardy rozszycia 
kabli i metod układania włókien światłowodowych używane w instalacjach 
telekomunikacyjnych.
Będziesz profesjonalnie obsługiwać spawarki światłowodowe i wykonywać spawy na 
różnych typach włókien w przełącznicach i mufach kablowych.
Nauczysz się samodzielnego wykonania instalacji okablowania światłowodowego.
Wykonasz pomiary torów światłowodowych, dokonasz ich analizy i zdiagnozujesz 
występujące awarie.
Poznasz główne zagrożenia w sieciach komputerowych i dobre praktyki w zakresie 
ochrony.
Nauczysz się analizować ruch w sieci domowej lub firmowej.
Zaprezentujemy rozwiązania dedykowane do monitorowania serwerowni
Otrzymasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące zagadnień światłowodowych 
oraz indywidualne wsparcie prowadzącego.
Otrzymasz certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności poprzedzony 
egzaminem.
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Omówienie podstaw działania sieci i wymiany informacji, co jest w każdym domu
Omówienie zagrożeń fizycznych oraz technicznych w sieciach 
  Wyłudzenie danych 
  Podsłuchiwanie w sieci 
  Podszywanie się w sieci 
  Cryptojacking
  Zaawansowane zagrożenia dla aplikacji
Patostream oraz inne negatywne motywy społeczne w sieci
Monitorowanie ruchu i usług, zdalny dostęp do sieci domowej, bezpieczeństwo Io9
Czy możesz automatycznie wiedzieć co pisze twoje dziecko w social media
Konfiguracja urządzeń domowych na przykładzie wybranych modeli - dobre praktyki
Jakie praktyki młodzież stosuje w celu zachowania anonimowości w sieci
Darknet i sieci prywatne, Social Media
Skuteczna ochrona na rok 19

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w sieci

Podstawy technologii światłowodowych - metody łączenia włókien

Omówienie podstaw technologii światłowodowych
9ypy włókien jednomodowych - G. a,b,c,d  G. , G. , G. . G. . G.
9ypy włókien wielomodowych  - /1 , , /1 , OM  
Włókna plastikowe POF i hybrydowe HCF , zastosowanie i technologie
Parametry włókien optycznych
9ypy i zastosowania poszczególnych rodzajów kabli światłowodowych
Identyfikacja włókien i tub w kablu światłowodowym
Narzędzia instalatorskie i sposób ich użycia
Inne elementy pasywne konektory, przełącznice różnego typu skrzynki, pigtaile, patchcordy, 
wiązki kablowe, szafy teleinformatyczne, mutlipatchcordy, rozdzielacze, mufy, zasobniki itp. .
Rodzaje złączy, ich parametry, zastosowanie, Złącza światłowodowe: typy SC. FC. S9, LC, 
M9RJ, E , MU inne , charakterystyka, właściwości
Pigtaile, patchcordy, 
Mufy, przełącznice, szafy, elementy pasywne
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Spawanie i ochrona włókien światłowodowych
Spawy mechaniczne, a spawy termiczne – zastosowanie
Podstawowe kryteria doboru spawarki światłowodowej
Przygotowanie kabli światłowodowych do spawania w przełącznicach obieranie,   
dobieranie długości, wprowadzanie do przełącznic panelowych, naściennych
Przygotowanie kabli światłowodowych do spawania w mufach hermetycznych 
Klejenie złącz światłowodowych 
  przygotowanie złącz i włókien do wykonania klejenia
  stripowanie włókien
  zakładanie złącz
  wygrzewanie złącz
  ręczne polerowanie złącz
  ocena jakości polerowania
Pomiary kontrolne torów światłowodowych
Pomiary transmisyjne z wykorzystaniem źródeł światła i mierników mocy optycznej
  pomiary reflektometryczne tłumienności O9DR
  interpretacja otrzymanych wyników
  normy określające parametry sieci światłowodowych

Warsztaty z technologii światłowodowych – spawanie, klejenie złącz

Instalacje teletechniczne - dobre praktyki

Odbiór systemu okablowania
Sprawdzanie systemu pod względem zgodności z normami
Procedura sprawdzania światłowodu przed instalacją
Prace montażowe instalacji światłowodowych
Przykładowe protokoły końcowe – praktyczne przykłady
Dokumentacja projektowa
Cele i zadania 
Projekt systemu okablowania strukturalnego sieci LAN
Najczęstsze błędy w dokumentacji projektowej
Porady techniczno-instalacyjne 
Ogólne zalecenia instalacyjne oraz ochrona kabli przed czynnikami zewnętrznymi 
Zasady układania kabli w gruncie 
Sposoby przeciągania kabla przez kanalizację 
Systemy dystrybucji okablowania 
Instalowanie okablowania światłowodowego i miedzianej w szafie RACK 19”
Procedury przed rozpoczęciem montażu instalacji – praktyczne wskazówki
Bezpieczeństwo fizyczne i logiczne w instalacjach niskoprądowych
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Elementy składowe okablowania strukturalnego
Podstawy budowy sieci 
  Warstwy ISO
  Adresacja, VLAN
Sposoby transmisji sygnałów w instalacjach
  przewód koncentryczny
  kabel światłowodowy
  skrętka komputerowa
  transmisja bezprzewodowa
Dobór odpowiedniego medium transmisji
  Dobór kabla
  Media konwertery - transmisja sygnałów analogowych w światłowodzie
  Dobór urządzeń aktywnych, media konwertery, wkładki SFP, switche
  Dobór złączy i kabli krosowych
Charakterystyka i zastosowanie okablowania
  rodzaje oraz kategorie skrętki komputerowej
  topologie sieci w systemach CC9V, PPOŻ, LAN
  okablowanie dla systemów niskoprądowych
  dobór urządzeń do transmisji CC9V IP, HD-9VI: konwertery, switche, 
  zasilanie w systemach niskoprądowych - switche PoE
Podstawy bezpieczeństwa w sieciach informatycznych
Monitorowanie infrastruktury fizycznej sieci
Przegląd narzędzi wyszukiwanie kamer, kalkulator miejsca na HDD, kalkulator 
przepustowości, itp.

Transmisja danych w instalacjach CCTV, PPOŻ, LAN

Warsztaty z zarządzania infrastrukturą okablowania strukturalnego
Potrzeba monitorowania systemów operacyjnych i kluczowych usług
Monitorowanie infrastruktury fizycznej sieci
Monitorowanie sprzętu
Protokół SNMP
Systemy do monitorowania zasobów – Nagios, Munin, Zabbi
Zasady wyposażania szaf węzłów dystrybucyjnych
Zasilanie w instalacjach infrastruktury sieciowej
Dokumentacja elementów składowych
Zarządzanie zmianami
Identyfikacja awarii i wadliwych elementów sieciowych
Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych różnych dostawców
Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności
Przeszukiwanie struktury portów i połączeń
Odtwarzanie konfiguracji w przypadku awarii – zarządzanie kryzysowe
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Cele tworzenia systemu okablowania
Podstawy sieci teleinformatycznych i powiązane pojęcia
Elementy składowe okablowania strukturalnego
  Podstawy budowy sieci 
  Warstwy ISO
  Adresacja
  9opologie
Media transmisyjne w sieciach LAN/WAN
  przewód koncentryczny
  kabel światłowodowy
  skrętka komputerowa
  transmisja bezprzewodowa
Rodzaje urządzeń aktywnych i podstawy konfiguracji
  Media konwertery
  Switche, routery, bramki
  Dobór złączy i kabli krosowych
Charakterystyka i zastosowanie okablowania
  rodzaje oraz kategorie skrętki komputerowej
  rodzaje kabli światłowodowych
  zasilanie w systemach okablowania strukturalnego
Okablowanie strukturalne a normy – praktyczne uwagi
Zabezpieczenie sieci – podstawowe zagadnienia i praktyki

Podstawy budowy sieci oraz konfiguracji urządzeń sieciowych
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Dla osób, które oprócz wiedzy cenią praktyczne umiejętności
Dla profesjonalistów podnoszących swoje kompetencje i osób, które chcą rozpocząć ich 
nabywanie
Dla  pracodawców, którzy myślą o rozwoju swoich pracowników pod kątem wiedzy i 
praktycznych umiejętności 

Dla kogo stworzyliśmy program szkoleń

Program szkoleń skierowany jest do osób, które chcą zdobyć nie tylko wiedzę ale również 
praktyczne umiejętności niezbędne w pracy z instalacjami światłowodowymi. Nie musisz być 
profesjonalistą. Gwarantujemy dostosowanie poziomu zajęć do 9woich indywidualnych 
potrzeb.
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