


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища.

Архитектура
Предложеното решение трябва да покрива изискванията за професионално решение. Причина за това
е нуждата от едновременен достъп на голям брой ученици и учители, голямото количество възможни
конкурентни връзки към точките за достъп на малка площ и с висока плътност, наличието на пикове в
достъпа към мрежата, нуждата от бърз и надежден достъп, за да се позволи безпроблемното
функциониране на учебния процес.
За тази цел предложените архитектури трябва да предлагат стандартните компоненти, налични в
професионалните мрежи ‐ защитна стена, контролер и точки за достъп(ТД).

Конфигурация и мениджмънт
Конфигурацията на безжичната мрежа трябва да е лесна. В училището се предполага да има множество
точки за достъп , които трябва да могат да бъдат конфигурирани и менажирани централизирано, без да
се налага индивидуална настройка на всяка от тях.

Сигурност и защитеност
Решението трябва да позволява употребата на интернет филтри за съдържание, за да се предпазят
децата от опасно такова. Други важни аспекти са блокирането на различни видове атаки, възможностите
за криптиране на връзката, защита от спам. Всички тези защити не трябва да пречат на нормалното
функциониране на мрежата при скорост позволяваща безпроблемното протичане на учебния процес.
Информационната инфраструктура на училището трябва да бъде защитена от външни атаки чрез
използване на „умни“ филтри и списъци за контрол на достъпа.
Трябва да има възможност за защита на съществуващи в училищата web и пощенски сървъри, за
криптиране на комуникацията и тунелна свързаност към регионална или централна точка.

Автентикация
За учениците и учителите трябва да е улеснено връзването към училищната мрежа със собствени
мобилни устройства, посредством логин страница, сертификати, автоматична идентификация на
устройства.

Капацитет на мрежата
Мобилните устройства са все по‐достъпни и с това концепцията за носене и употреба на собствени
устройства в училище и ползването им в учебния процес става все по‐актуална. Поради това ключово
изискване към мрежата е възможността да се справя с много потребители свързани към мрежата,
намиращи се на сравнително малка площ, справяйки се с проблеми свързани с интерференция на
каналите. Решението трябва да предлага няколко конфигурации за канали и покрития, за да се опрости
инсталацията колкото е възможно повече, но запазвайки сегментирането на трафика, безжичните
възможности и производителност.

Изискванията за покритие на безжичната мрежа

Мрежата трябва да предлага покритие във всички стаи, в които се провежда учебен процес.

Качество на услугите
Учебният процес не трябва да се накъсва от ненадеждна мрежа. Трябва да се осигури нужната скорост
и стабилност, за да може учебният процес да върви гладко.
Решението да позволява дефинирането на групи от потребители и правила за техния достъп.
Също така решението трябва да разрешава определянето на политики спрямо устройството, което



се е свързало и апликациите, които създават мрежов трафик, а така също и възможности за
приоритизиране на ресурси.
Решението трябва да бъде максимално гъвкаво при методите за удостоверяване, за да може да се
интегрира във всякакъв тип мрежови среди без да се усложнява процедурата по добавяне на
потребителските профили, дефиниране на политики и тяхното управление.
За да се осигури цялостна защита от неоторизиран достъп до локалната мрежа, е необходимо да се
поддържат дефинирани от потребителя сигнатури и блокиране на опити за свързване от страна на
сървъри за управление и контрол (C & C сървъри).
Необходимо е решението да предлага Quality of Service (QoS) политики, гарантиращи
приоритизирането на трафика. Например апликации с тестове и задачи, матури, образователни
видеа, уебинари, конферентни разговори, трябва да могат да се приоритизират.

Мрежа
Мрежата трябва да предлага възможност за създаване на отделни виртуални мрежи за
преподавателите и учениците.
Трябва да има възможност за безжично свързване на точки за достъп при липса на кабелно трасе (ако
училището разполага с няколко сгради, между които такова трасе е невъзможно).
Подготовка оборудването за изграждане на виртуална частна мрежа (VPN) между учебното заведение
и централна точка. Това ще е необходимо за свързване с централният център от данни на МОН.
За да се осигури безпроблемното свързване с локалния доставчик на Интернет и имплементацията на
устройството, решението  трябва да поддържа различни протоколи за маршрутизация и да осигурява
работа в различни режими.

За да се осигури непрекъснатата работа на връзката и в синхрон с плана за изграждане на свързаност до
училищата, следва да се предвиди възможност за използване и баланс на няколко външни връзки.

Мрежовата свързаност да бъде реализиран с медни кабели, като се спазват максимално допустимите
дължини за съответната категория. Кабела за изграждане трябва да има фабрична, неизтриваема
маркировка на всеки метър с указан производител, метраж, тип и категория, за която е сертифициран.

Минималните изисквания за кабелът са да покрива Cat.5e, AWG24 (number of pairs 4)
Всички кабелни трасета да бъдат изведени в комуникационен шкаф. Същия да осигурява всички
възможности (площ, захранване, управление на средата и др.) за пасивните елементи, разположени в
него. В шкафа да се предвиди свободно място за монтиране на активно оборудване и бъдещо разширение.

Мрежата да бъде обезпечена с комутатор(и), осигуряващ свързаността на безжичните точки за достъп,
както и тяхното захранване(PoE).

Възможности за разширение
Да се предвиди възможност за разширяване на изграденото решение:‐ Добавяне на нови ТД‐ Добавяне на нови потребители/устройства‐ Увеличаване на броя логически мрежи‐ Възможност за използване на VoIP телефони‐ Създаване на виртуални частни мрежи с повече от една точка (други училища,
регионални центрове и т.н.)
Гаранция
Гарантирана от производителя на оборудването минимум 3 години на хардуерните компоненти.








