
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI 

 

KLIENT 

Uniwersytet Szczeciński jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim. Uczelnia kształci obecnie 

30 tysięcy studentów na 84 kierunkach studiów i specjalnościach w  ramach 11 wydziałów. W ofercie 

studiów podyplomowych znajduje się 56 kierunków studiów. Uniwersytet oferuje studentom miejsca w 

5 akademikach. Piony naukowe, jednostki dydaktyczne, wydziały i domy studenckie są połączone 

akademicką i naukową siecią komputerową „Pionier”. Mając na celu  zapewnienie wszystkim 

użytkownikom bezpiecznego i legalnego korzystania z internetu, uczelnia zdecydowała się na 

rozbudowę dotychczasowego systemu bezpieczeństwa. 

  

POTRZEBA 

Z sieci uniwersyteckiej korzysta obecnie 30 tysięcy studentów i 2 tysiące pracowników, a także 

użytkownicy z zewnątrz, studenci kierunków podyplomowych oraz osoby szukające informacji o 

studiach.  

Obciążenie serwera jest znacznie większe w trakcie konferencji organizowanych przez uczelnię. 

Uniwersytet Szczeciński od kilku lat korzystał już z urządzenia Fortinet FortiGate 1000. Ze względu na 

zwiększający się ruch w sieci akademickiej rozpoczęto testy funkcjonalne platformy Fortinet. Ich 

wyniki pokazały, że uczelnia potrzebuje rozbudowanych rozwiązań zabezpieczających z uwagi na 

skalę rozwoju sieci uniwersytetu. Ponadto, władze uczelni podjęły decyzję o konieczności 

wprowadzenia działań, które miały wyeliminować nieprawidłowości związane z korzystaniem z 

internetu, czyli pobieranie nieautoryzowanych plików, gier i filmów. Kolejnym czynnikiem, który 

przemawiał za koniecznością rozszerzenia systemu ochrony była potrzeba stworzenia bezpiecznego i 

wydajnego środowiska dla elektronicznej rekrutacji kandydatów.  

 

ROZWIĄZANIE 

W pierwszym etapie wdrożenia zostały zakupione dwa dodatkowe urządzenia Fortinet o większej 

przepustowości, czyli FortiGate 1000AFA2, które działały w formie klastra. Platformy te zaczęły 

zabezpieczać całą sieć uniwersytecką.  

W związku z tym, że od 2010 roku nabór na wszystkie kierunki studiów odbywa się wyłącznie za 

pośrednictwem internetu, podniesione zostały wymagania dotyczące zarówno wydajności sieci, jak i 

jej odporności na ataki.  

Najbardziej krytycznym momentem dla systemu jest zazwyczaj czerwiec, kiedy licealiści i uczniowie 

techników otrzymują świadectwa i rozpoczynają składanie dokumentów na studia. Aby sieć 

uczelniana wytrzymała obciążenia związane z procesem elektronicznej rekrutacji, Uniwersytet kupił 

jeszcze cztery platformy Fortinet: dwa urządzenia FortiGate 3810A, FortiWeb 1000B oraz 

oprogramowanie do zarządzania systemem bezpieczeństwa FortiManager 300B. Rozwiązanie zostało 

zintegrowane z posiadaną już przez uczelnię aplikacją do zapisywania zdarzeń i raportowania 

FortiAnalyzer 2000B, która zbiera i analizuje dane przekazywane z różnych urządzeń FortiGate. 

System dostarcza wyczerpujący obraz wykorzystania sieci i bezpieczeństwa informacji na całej 



uczelni. Dzięki temu administratorzy sieci wiedzą, jak ruch wewnętrzny i zewnętrzny wpływa na 

wydajność i przepustowość pasma oraz są na bieżąco powiadamiani o wszelkich próbach naruszenia  

integralności sieci.   

 

Jednym z głównych założeń budowanego systemu bezpiecznego dostępu do aplikacji była jego 

redundancja i odporność na uszkodzenia, dlatego wszystkie jego elementy zostały zdublowane. Dwie 

platformy FortiGate-3810A działają w klastrze Active-Active na styku z internetem (1Gbps), dwa 

FortiWeb 1000B pracują w klastrze Active-Passive, jako urządzenia zapewniające bezpieczeństwo 

aplikacji oraz równomierne rozłożenie obciążenia na serwery z zainstalowanym systemem obsługi 

kandydatów. Dodatkowo, aby odciążyć maszyny, szyfrowanie SSL zostało „przeniesione” na 

FortiWeb. Ponadto, zastosowano firewalle aplikacyjne, które zabezpieczają system. 

 

Sam proces instalacji sprzętu i oprogramowania przebiegł bardzo szybko, czyli 2 tygodnie, natomiast 

przygotowanie do rozbudowy systemu bezpieczeństwa, prace inżynierskie, wybór, testy sprzętu, w 

tym sprawdzanie funkcjonalności konkurencyjnych rozwiązań, trwało około 6 miesięcy. 

 

KORZYŚCI 

Wdrożony system Fortinet chroni sieć uniwersytecką, odpierając ataki i blokując wirusy oraz spam, a 

także na bieżąco monitorując i analizując ruch (ocena dotyczy zarówno jego poziomu, jak i 

wykorzystania pasma). W najbardziej „gorącym” okresie rekrutacji Uniwersytet zanotował około 200 

tysięcy sesji jednocześnie. W tym samym czasie z elektronicznego systemu rekrutacyjnego korzystało 

od 50 do 100 tysięcy użytkowników. System wytrzymywał te obciążenia, opóźnienia były rzędu 1-2 

sekund, także praktycznie niezauważalne z poziomu użytkownika w momencie wprowadzania danych 

i wypełniania formularzy on-line. 

 

Ponieważ żaden z serwerów nie jest bezpośrednio dostępny przez Internet, a wszyscy użytkownicy 

pracują na wirtualnym adresie utrzymywanym przez FortiWeb, poziom bezpieczeństwa jest znacznie 

wyższy. Każdy z elementów jest zdublowany, dzięki temu awaria pojedynczego urządzenia nie 

uszkadza całości. Obciążenia są rozłożone równomiernie przez load ballancing.  

 

Adam Borguński, kierownik Centrum Zarządzania Uczelnianą Siecią Komputerową Uniwersytetu 

Szczecińskiego wśród kluczowych korzyści implementacji wymienia bezpieczeństwo danych 

kandydatów, a także zwiększenie niezawodności i szybkości działania sieci. Nowy system znacznie 

przyspieszył pracę osób z komisji rekrutacyjnej. 

 

REALIZACJA 

Projekt dla Uniwersytetu Szczecińskiego został zrealizowany przez X-Comp, firmę zajmującą się 

obsługą informatyczną przedsiębiorstw i instytucji. Sprzęt wraz ze wsparciem technicznym dostarczył 

Veracomp SA, autoryzowany dystrybutor Fortinet w Polsce.  


