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System monitorowania i ochrony sieci kablowej telekomunikacyjnej  

SMOK-2U 

System zapewnia stałe monitorowanie obiektów sieci telekomunikacyjnej, rejestrację zdarzeń oraz natychmiastowe 

uruchamianie patrolu interwencyjnego w przypadkach nieautoryzowanego dostępu do obiektów lub aktów wandalizmu. 

System pozwala na wykrywanie i powiadamianie obsługi obiektów o próbie niepowołanego dostępu, zniszczenia, 

kradzieży, działań terrorystycznych oraz na kontrolę i obsługę różnych rodzajów 

alarmów wysyłanych przez nadzorowane obiekty.  

System składa się z następujących elementów:  

1) głowic pomiarowych wyposażonych w różnego rodzaju modemy do transmisji 

danych do centrum nadzoru, mających 16 wejść do których można doprowadzić 

pary przewodów z chronionych kabli i sygnały z różnego rodzaju czujników, 

zainstalowanych na chronionych obiektach,  

2)  różnego rodzaju czujników, umieszczonych w obiektach bezobsługowych,  

3) centrum nadzoru (komputer z oprogramowaniem systemowym i użytkowym),  

4) komputera podglądu.  

Architektura systemu SMOK-2U jest modularna, skalowalna i otwarta, przez co możliwa jest łatwa rozbudowa systemu, 

proste zmiany jego konfiguracji oraz funkcjonalności. Do budowy systemu wykorzystano nowoczesną bazę elementową 

oraz technologię sprzętową i programistyczną. Systemowe głowice pomiarowe, umożliwiają monitorowanie, ochronę 

i kontrolę kabli napowietrznych i przebiegających w kanalizacji kablowej oraz obiektów bezobsługowych, takich jak: 

szafy kablowe, szafy systemów dostępowych, centrale kontenerowe, włazy i studzienki kanalizacji kablowej. Działanie 

systemu polega na ciągłym odpytywaniu głowic pomiarowych i sprawdzaniu stanu obserwowanych kabli i dołączonych 

czujników. Umożliwia to nie tylko szybkie wykrywanie sytuacji alarmowych, ale także prowadzenie na bieżąco 

autodiagnostyki wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu oraz łączy do transmisji danych. Stany 

nadzorowanych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej są rejestrowane i przetwarzane przez centrum nadzoru. 

Centrum nadzoru systemu stanowi komputer z oprogramowaniem użytkowym, które pozwala na zobrazowanie na mapie 

przebiegu monitorowanych kabli i położenia chronionych obiektów oraz na bieżąco pokazuje stany wszystkich wejść we 

wszystkich głowicach pomiarowych oraz umożliwia zarządzanie nimi. Do jednego komputera można dołączyć wiele 

głowic, umieszczonych w dowolnej odległości od niego. Głowica pomiarowa  umożliwia transmisję danych do centrum 

nadzoru łączem stałym kablowym i opcjonalnie drogą radiową jako łączem rezerwowym. Do łącza kablowego mogą być 

wykorzystane interfejsy V32bis, SDH ewentualnie Ethernet.  

Zastosowanie systemu SMOK-2U jest uzasadnione między innymi:  

1) rachunkiem ekonomicznym, gdyż można uniknąć u operatorów utraty wpływów, a przede wszystkim kosztów 

związanych z odtwarzaniem skradzionych i zdewastowanych linii kablowych lub obiektów telekomunikacyjnych, 

a u klientów, zwłaszcza biznesowych kosztów, związanych z przerwami w łączności,  

2) względami społecznymi, gdyż można uniknąć niezadowolenia klientów z powodu przerw w łączności,  

3) względami bezpieczeństwa, gdyż można uniknąć zagrożeń związanych z przerwaniem łączności do instytucji 

odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, takich jak policja, straży pożarna, pogotowie lub zagrożeń związanych 

z wejściem niepowołanych osób do kanalizacji kablowej i obiektów bezobsługowych (pajęczarstwo i kradzieże).  

Od 2006 roku IŁ zainstalował w Polsce około 200 głowic pomiarowych oraz udzielił licencji na oprogramowanie 

systemu SMOK-2U. Spowodowało to znaczący spadek kradzieży i uszkodzeń infrastruktury, a co za tym idzie obniżenie 

strat finansowych u operatorów. 

System uzyskał w 2008 r. tytuł LIDERA RYNKU 2008 w kategorii „Produkt” oraz nominację Europejskiego Konkursu 

Promocyjnego EURO LEADER 2008. 

W 2010 r. system uzyskał srebrny medal na IV Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2010. 

Więcej informacji na http://www.itl.waw.pl/smok-2u  

Zakład Sieci  

Dariusz Gacoń  D.Gacon@itl.waw.pl 
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