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Tak, ju¿ od 10 lat Zielona Góra jest po³¹czona z
Internetem. Pionierskie po³¹czenie z Internetem zosta³o
zrealizowane przez istniej¹c¹ w tym czasie Wy¿sz¹ Szko³ê
In¿yniersk¹ (WSI) w Zielonej Górze. Jak to zwykle bywa,
pocz¹tki by³y trudne. Grupka zapaleñców pod wodz¹ dra
Janusza Szajny, ówczesnego dyrektora Instytutu
Informatyki i Elektroniki WSI podjê³a próby po³¹czenia
komputerów uczelni z innymi komputerami. By³ to pocz¹tek
lat 90-tych. Na uczelni powstawa³y zal¹¿ki lokalnych sieci
komputerowych, przeznaczonych do pracy badawczej,
prowadzenia zajêæ dydaktycznych i administracyjnych.
Pierwsze po³¹czenia odbywa³y siê w trybie
�komutowanym�, czyli tzw. �dodzwanianym�. Ten rodzaj
po³¹czenia by³ eksploatowany a¿ do roku 1994, w którym
to zestawione zosta³o pierwsze ³¹cze sta³e. Po³¹czenie to
zosta³o uruchomione do wêz³a sieci Internet we
Wroc³awiu i mia³o przepustowo�æ 9,6 kb/s. W ten sposób,
dziêki wspó³pracy pracowników WSI i Naukowo-
Akademickiej Sieci Komputerowej NASK w Warszawie,
powsta³ w Zielonej Górze pierwszy wêze³ sieci Internet.
W tym czasie Naukowa-Akademicka Sieæ Komputerowa
NASK by³a jedynym dostawc¹ ³¹czy internetowych i

zarazem operatorem domen krajowych i regionalnych. W
wyniku zg³oszenia przez Wy¿sz¹ Szko³ê In¿yniersk¹ zosta³a
utworzona domena wsi.zgora.pl , a komputerom na
uczelni zosta³y przydzielone adresy internetowe.

By³ to wa¿ny moment w rozwoju dostêpu do Internetu w
Zielonej Górze, gdy¿ miasto do³¹czy³o do �wiata
cyberprzestrzeni w chwili gdy by³ on jeszcze na tyle
przyjazny i prosty, ¿e da³o siê odczuæ ¿yczliw¹ atmosferê i
otwarto�æ w�ród u¿ytkowników Internetu. To by³a sieæ �na
poziomie�. Poziom wyznacza³y �rodowiska akademickie.
Internet nie by³ wtedy tak bardzo skomercjalizowany, a
media nie straszy³y gro�bami wielkich informatycznych
katastrof. Z perspektywy czasu mo¿na stwierdziæ, ¿e by³a
to �globalna wioska�. Wiele serwerów umo¿liwia³o zdaln¹
pracê bez posiadania na nich osobistego konta.
Wystarczy³o przedstawiæ siê jako go�æ i mo¿na by³o
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....Centrum Komputerowe przenie�æ siê setki czy te¿ tysi¹ce kilometrów i mieæ
�wiadomo�æ, ¿e pod palcami ma siê moc komputera,
którego widok raduje oczy i serce ka¿dego informatyka.
Tak by³o wtedy, gdy Zielona Góra, Wy¿sza Szko³a
In¿ynierska, do³¹cza³a do grona o�rodków akademickich
w Internecie. Równolegle prowadzone by³y prace
dotycz¹ce dostêpu do Internetu w drugiej uczelni wy¿szej
funkcjonuj¹cej w tym czasie w Zielonej Górze, tzn. w
Wy¿szej Szkole Pedagogicznej (WSP).

Z chwil¹ uruchomienia ³¹cza internetowego
uruchomiono równie¿ podstawowe us³ugi internetowe:
DNS (Domain Name Service � system nazw
domenowych), E-mail, Gopher, Archie. Niebawem
powsta³a kolejna z us³ug � WWW. Z pocz¹tku niepozorna
i niezbyt atrakcyjna, zyskiwa³a sobie coraz wiêksze
uznanie wypieraj¹c z powodzeniem takie us³ugi jak
Gopher i Archie. Sta³a siê podstawow¹ us³ug¹ obecnego
Internetu. Z funkcjonuj¹cej, w owym czasie, infrastruktury
korzysta³o ok. 150 u¿ytkowników, zarówno pracowników
WSI jak równie¿ studentów i pracowników Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej.

Postêpuj¹cy proces informatyzacji uczelni spowodowa³
potrzebê powiêkszenia ³¹cza do sieci Internet. W 1995 r.
w Zielonej Górze powsta³ wêze³ NASK przy O�rodku
Doskonalenia Nauczycieli (ODN) i ³¹cze do Wroc³awia
zosta³o zast¹pione po³¹czeniem lokalnym do ODN.
Zwiêkszono równie¿ przepustowo�æ do 14,4 kb/s.

W roku 1995 �rodowisko naukowe i badawcze Zielonej
Góry przyst¹pi³o do realizowanego przez Komitet Badañ
Naukowych (KBN) od 1994 roku Programu rozwoju
infrastruktury informatycznej nauki . W wyniku
porozumienia rektorów WSI i WSP powo³ana zosta³a
Rada U¿ytkowników Miejskiej Sieci Komputerowej w
Zielonej Górze oraz rozpoczê³a dzia³anie Zielonogórska
Miejska Sieæ Komputerowa, która przyjê³a nazwê ZielMAN.
W ramach porozumienia, zgodnie z zasadami
okre�lonymi przez KBN, Wy¿sza Szko³a In¿ynierska
wyznaczona zosta³a do pe³nienia funkcji Jednostki
Wiod¹cej, która by³a odpowiedzialna za przygotowanie
wieloletniego projektu budowy sieci metropolitalnej w
Zielonej Górze. Projekt taki zosta³ przygotowany przez
pracowników O�rodka Informatycznego WSI i przes³any
do Komitetu Badañ Naukowych w postaci wniosku o
dofinansowanie budowy sieci miejskiej w Zielonej Górze
na potrzeby lokalnego �rodowiska naukowego i dydaktyki
na obu uczelniach. W roku 1996 do Rady U¿ytkowników
sieci ZielMAN powo³ano równie¿ przedstawiciela O�rodka
Badawczo-Rozwojowego Metrologii Elektrycznej METROL
w Zielonej Górze jako przedstawiciela jednostki naukowo-
badawczej.

Na pierwszego Przewodnicz¹cego Rady U¿ytkowników
sieci ZielMAN zosta³ powo³any prof. Janusz Gil z Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej. Funkcjê Koordynatora
odpowiedzialnego za rozwój sieci i wspó³pracê z
Komitetem Badañ Naukowych powierzono pe³ni¹cemu
j¹ do chwili obecnej prof. Józefowi Korbiczowi z
Politechniki Zielonogórskiej.

Program budowy sieci metropolitalnej ZielMAN w
Zielonej Górze by³ realizowany do roku 2000. Kolejne
wnioski dotycz¹ce budowy sieci metropolitalnej w Zielonej
Górze w latach 1996-2000 przygotowywane by³y przez
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O�rodek Informatyczny Politechniki Zielonogórskiej, który
rozlicza³ siê równie¿ z przyznanych dotacji. £¹czna kwota
dotacji, przyznanych w podanym wy¿ej okresie, wynios³a
ponad 2 miliony z³otych.

W 1996 roku po raz kolejny nast¹pi³ wzrost
przepustowo�ci ³¹cza internetowego. Tym razem do
prêdko�ci 64kb/s. Po³¹czenie to zapewnia³o stabilny
dostêp do sieci, chocia¿ wzrost zapotrzebowania aplikacji
u¿ytkowników na przepustowo�æ ³¹cz oraz wci¹¿
powiêkszaj¹ca siê rzesza u¿ytkowników, sieci lokalne
ówczesnej Politechniki Zielonogórskiej i Wy¿szej Szko³y
Pedagogicznej integrowa³y siê coraz bardziej, wymusza³y
ci¹g³e skupienie uwagi na tym elemencie sieci.
Szczególnie us³uga WWW, ³¹cz¹ca grafikê i animacjê z
tekstem na ekranach komputerów, rozwija³a siê w bardzo
szybkim tempie.

W 1997 r. nast¹pi³o kolejne zwiêkszenie
przepustowo�ci ³¹cza, tym razem do prêdko�ci 128kb/s,
a w 1998 r. do 2Mb/s w technologii Frame-Relay. W tym
te¿ czasie nast¹pi³a zmiana operatora. Naukow¹
Akademick¹ Sieæ Komputerow¹ NASK zast¹pi³a
Telekomunikacja Polska, która �wiadczy³a us³ugê
POLPAK-T. W tym te¿ czasie pojawi³a siê inicjatywa grupy
polskich akademickich sieci metropolitarnych pod nazw¹
POL 34 dotycz¹ca po³¹czenia ich w celu zapewnienia
mo¿liwo�ci pracy i rozwoju o�rodkom akademickim i
naukowo-badawczym, a tak¿e administracji rz¹dowej i
samorz¹dowej. W za³o¿eniach chciano zapewniæ polskiej
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nauce szerokopasmowy dostêp do zasobów krajowych,
europejskich i �wiatowych oraz stworzyæ platformê
informatyczn¹ dla potrzeb wspó³dzia³ania grup
badawczych, dydaktyki i rozwoju nowych technologii.
Powsta³a na mocy porozumienia zielonogórskich uczelni
i O�rodka Badawczo-Rozwojowego METROL
Zielonogórska Miejska Sieæ Komputerowa ZielMAN
równie¿ do³¹czy³a do tej inicjatywy.

W lipcu 1999 roku kolejny raz zmieniono dostawcê ³¹czy,
którym zosta³a firma TEL-ENERGO. Nowe ³¹cze mia³o
przepustowo�æ 2Mb/s i zosta³o zrealizowane w technologii
ATM do sieci POL34. W maju 2001r. przepustowo�æ ³¹cza
zosta³a powiêkszona do 4Mb/s w technologii multi-PPP.
Rok 2002 to kolejne prze³omowe zmiany. W lutym
nast¹pi³o zwiêkszenie prêdko�ci do 34 Mb/s i powrócono
do technologii ATM. W maju tego roku zmieniono
ponownie dostawcê ³¹czy, którym zosta³a
Telekomunikacja Kolejowa. Nowe ³¹cze ATM mia³o
przepustowo�æ 155 Mb/s. W ten sposób poradzono sobie
z bol¹czk¹, z któr¹ borykano siê do tej pory, a mianowicie
w¹skim gard³em w dostêpie do Internetu. Nie oznacza to
jednak, ¿e wszystko i zewsz¹d jest zawsze dostêpne.
Internet to �¿ywy� organizm i nie mo¿na byæ pewnym jego
zachowañ.

Ostatni, jak do tej pory, etap rozwoju to projekt PIONIER.
Zakoñczenie w roku 2000 budowy sieci

metropolitalnych w kraju, w wyniku czego powsta³o 21
o�rodków, by³o wyzwaniem dotycz¹cym dalszego rozwoju
sieci akademickich w Polsce. Przygotowywane przez
�rodowisko naukowe od roku 1999 projekty budowy sieci
akademickich w kraju zaowocowa³y w postaci
og³oszonego przez Komitet Badañ Naukowych nowego
programu PIONIER dotycz¹cego budowy Internetu
optycznego. Do projektu tego przyst¹pi³o w roku 2001
�rodowisko naukowe i badawcze Zielonej Góry
reprezentowane przez Uniwersytet Zielonogórski.
Przedstawicielem Uniwersytetu w projekcie PIONIER jest
dr Janusz Baranowski, Dyrektor Centrum
Komputerowego. PIONIER zak³ada stworzenie i
udostêpnienie infrastruktury teleinformatycznej do
ró¿norodnych zastosowañ zarówno w sferze nauki jak i
wspó³pracy regionalnej, administracji samorz¹dowej i
publicznej, wspierania biznesu, itp. �rodowisko
akademickie zdecydowa³o siê stworzyæ sieæ transmisyjn¹
w oparciu o najnowocze�niejsze technologie, mog¹c¹

sprostaæ najbardziej ekstremalnym wymaganiom, tak,
aby rozwój polskiej my�li nie by³, przynajmniej z
powodów technologicznych, hamowany. Tak oto
Uniwersytet Zielonogórski zosta³ przy³¹czony do Internetu
³¹czem o przepustowo�ci 1Gb/s, a w wê�le
Zielonogórskiej Miejskiej Sieci Komputerowej ZielMAN
umiejscowiony zosta³ punkt styku sieci PIONIER o
dziesiêciokrotnie wiêkszej przepustowo�ci, czyli 10 Gb/s.

Dokonuj¹c analizy przepustowo�ci ³¹cza do Internetu
jego prêdko�æ wzros³a milion razy (patrz na za³¹czonym
wykresie). W wyniku dziesiêcioletnich dzia³añ i
zrealizowanych inwestycji powsta³y nowe mo¿liwo�ci
rozszerzenia badañ naukowych i wspó³pracy
miêdzynarodowej.

Janusz Baranowski
Krzysztof Jarosiñski




